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SINDRATAR-SP EM AÇÃO

Conceitos e definições sobre PGR 



Segundo o decreto nº 5.452, o adicional de
periculosidade corresponde a 30% do salário-base do
empregado.
 
Enquanto o adicional de insalubridade é de 10 a 40%
sobre o salário mínimo.
 
Infelizmente o ambiente de trabalho não é um conto
de fadas e apresenta inúmeras situações de riscos,
por isso é de extrema importância tomar medidas de
segurança para se assegurar tanto a sua proteção
quanto a de toda equipe.
 
Pois se em um ambiente que não apresenta tantos
riscos é possível ver a presença de acidentes, imagine-
se em locais de trabalho que possuem grande
probabilidade.
 
A segurança deve ser dobrada.
 

ASPECTOS POLÊMICOS E ATUAIS DA PROVA
PERICIAL NO PROCESSO DO TRABALHO

De: Mauro Schiavi
 

O juiz é um técnico em direito, habilitado, como regra
geral, em concurso público. Como o processo é
destinado à composição de litígios dos mais diversos
campos do conhecimento humano, muitas vezes a
controvérsia dos autos exige análise de questões
técnicas que refogem à órbita jurídica, necessitando o
juiz de profissionais especializados na matéria
discutida no processo. Para dirimir a controvérsia
técnica do processo, o Juiz se vale da prova pericial.
 
Nesse sentido dispõe o artigo 145 do CPC:
 
“Quando a prova do fato depender de conhecimento
técnico ou científico, o juiz será assistido por perito,
segundo o disposto no art. 421”. 
 
1º Os peritos serão escolhidos entre profissionais de
nível universitários, devidamente inscritos no órgão
de classe competente, respeitado o disposto no
Capítulo Vl, Seção Vll, deste Código. (Incluído pela Lei
nº 7.270, de 1984). 
 
2º Os peritos comprovarão sua especialidade na
matéria sobre que deverão opinar, mediante certidão
do órgão profissional em que estiverem inscritos.
(Incluído pela Lei nº 7.270, de 1984)  
 
3º Nas localidades onde não houver profissionais
qualificados que preencham os requisitos dos
parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de
livre escolha do juiz. (Incluído pela Lei nº 7.270, de
1984).
 
� C d t M A l S t

Muitos trabalhadores atuam sob condições que
acarretam riscos à vida e à saúde e, por isso, possuem
a Consolidação das Leis trabalhistas (CLT) que
assegura  os seus direitos.
 
As pessoas, que trabalham expostas a riscos
insalubres e periculosidades, possuem o direito de
receberem um adicional no salário, desde que o uso
de EPI não elimine os possíveis riscos.
 
Esse valor adicional, que se recebe, é uma tentativa
de compensar os riscos a que são expostos, mas sem
sombra de dúvidas não existe valor que compare a
perda da vida, uma vez que nada se compara a ela.
 
O QUE É INSALUBRIDADE?
 
Insalubridade consiste em uma situação na qual o
empregado se encontra exposto, em caráter habitual
e permanente, a agentes nocivos à saúde, como
químicos, ruídos, exposição ao calor, poeiras, etc.
 
O QUE É PERICULOSIDADE?
 
Periculosidade se caracteriza pela submissão do
empregado a uma situação que traz grande risco a
vida, em função das atividades exercidas.
 
Como podemos citar uso de explosivos, inflamáveis,
substâncias radioativas ou ionizantes, entre outras.
 
Todavia, não existem apenas diferenças entre a
periculosidade e a insalubridade.
 
QUAIS AS SEMELHANÇAS ENTRE A
PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE?
 
É notável que ambos colocam o trabalhador em
situação de risco.
 
E para que os problemas sejam amenizados é
importante que o empregado assegure a utilização
dos EPI’s e EPC’s além de promover medidas que
restrinja o índice de ameaças no local de trabalho.
 
É POSSÍVEL TER O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E
PERICULOSIDADE AO MESMO TEMPO?
 
A resposta é não.
 
Os adicionais não são acumulativos, dessa forma é
necessário escolher o que mais traga benefícios
financeiros.
 
 

PREFÁCIO



parágrafos anteriores, a indicação dos peritos será de
livre escolha do juiz. (Incluído pela Lei nº 7.270, de
1984).
 
Como destaca Moacyr Amaral Santos:
 
“Os peritos funcionam, pois, como auxiliares do juiz,
que é quem lhes atribui a função de bem e fielmente
verificar as coisas e os fatos e lhe transmitir, por meio
de parecer, o relato de suas observações ou as
conclusões que das mesmas extraírem. Como
auxiliares do juiz e para funcionarem no processo, os
peritos cumprirão leal e honradamente a sua função
(Código de Proc. Civil, art. 422)”.
 
Como bem adverte Humberto Theodoro Júnior: é a
perícia, destarte, meio probatório que, de certa forma,
se aproxima da prova testemunhal e no direito antigo
os peritos foram, mesmo, considerados como
testemunhas. Mas, na verdade, há uma profunda
diferença entre esses instrumentos de
convencimento judicial. “O fim da prova testemunhal
é apenas reconstituir o fato tal qual existiu no
passado; a perícia, ao contrário, descreve o estado
atual dos fatos; das testemunhas, no dizer de
Lessona, inova-se a memória, dos peritos a ciência”.
 
Dispõe o artigo 420 do CPC:
 
“A prova pericial consiste em exame, vistoria ou
avaliação”:
 
Adotando a classificação de Moacyr Amaral Santos,
podemos dizer que a prova pericial se classifica em
exame, vistoria, avaliação e arbitramento.
 
a) exame: é as inspeções sobre a pessoa, semoventes
e coisas, para verificação de fatos relevantes para a
causa. No processo do trabalho, como exemplo de
exame temos as perícias médicas para apuração de
doença profissional para fins de estabilidade no
emprego, bem como para aferir eventual redução de
capacidade laborativa para fins de indenização.
Também a perícia grafotécnica, no nosso sentir, se
classifica como exame, pois tem por objeto verificar
se um documento é autêntico ou não;
 
b) vistoria: é a inspeção sobre imóveis ou
determinados lugares. Como exemplo, temos as
perícias de insalubridade e periculosidade em que o
perito faz a vistoria do local de trabalho e avalia as
condições de salubridade e periculosidade;
 
c) avaliação: é o exame pericial destina à estimação
de valor de terminadas coisas, bem ou obrigações.
Normalmente, a avaliação se destinada a encontrar o
preço de mercado de determinado bem, como por
exemplo o valor dos bens penhorados. A
doutrina também inclui no conceito de avaliação as
perícias contábeis no

exemplo o valor dos bens penhorados. A doutrina
também inclui no conceito de avaliação as perícias
contábeis no processo do trabalho em que o perito, à
vista dos documentos dos autos vai verificação a
correção do pagamento de determinada parcela
trabalhista ou verificar a correção dos cálculos de
liquidação.
 
d) arbitramento: se destina a verificar o valor ou a
quantidade ou a qualidade do objeto do litígio, como
nas hipóteses de liquidação por arbitramento.
 
A prova pericial é sempre possível exceto nas
hipóteses do parágrafo único do artigo 420 do CPC,
que assim dispõe:
 
“O juiz indeferirá a perícia quando”:
 
I – a prova do fato não depender do conhecimento
especial de técnico;
 
II – for desnecessária em vista de outras provas
produzidas;
 
III – a verificação for “impraticável”.
 
O Juiz como diretor do processo e destinatário final da
prova (artigos 130 do CPC e 765 da CLT) deve avaliar a
pertinência da prova pericial e indeferi-la quando a
prova não exigir conhecimento técnico ou quando for
desnecessária em razão de outras provas já
produzidas.
 
Nos termos do artigo 195 da CLT, a perícia é
obrigatória quando for arguida em juízo insalubridade
ou periculosidade. Com efeito, dispõe o § 2º do
referido dispositivo legal:
 
“Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade,
seja por empregado, seja por Sindicato, em favor de
grupo de associados, o juiz designará perito
habilitado na forma deste artigo e, onde hão houver,
requisitará perícia ao órgão competente  do
Ministério do Trabalho”.
 
Discute-se na doutrina e jurisprudência se a confissão
da parte supre a prova técnica, como no exemplo do
empregador confessar o trabalho em condições de
insalubridade. No aspecto, pensamos se a confissão
foi expressa do reclamado sobre o fato que depende
de perícia, está se torna desnecessária, salvo as
hipóteses em que há controvérsia sobre o grau de
eventual insalubridade. Em casos de presunção de
veracidade decorrente da revelia ou confissão ficta,
pensamos, em compasso com a jurisprudência
dominante, que a perícia se faz necessária.
 



Caso a verificação do fato por perícia seja
impraticável, em razão, por exemplo, da desativação
do local de trabalho nas hipóteses de insalubridade e
periculosidade. Nesta hipótese, a jurisprudência tem
admitido, acertadamente, a prova de prova pericial
emprestada.
 
Nesse é a OJ 278, da SDI-I, do C. TST, “in verbis”:
“Adicional de insalubridade. Perícia. Local de trabalho
desativado. A realização de perícia é obrigatória para
a verificação de insalubridade. Quando não for
possível sua realização como em caso de fechamento
da empresa, poderá o julgador utilizar-se de outros
meios de provas”.
 
SISTEMÁTICA DA REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS
 
A perícia no processo do trabalho pode ser realizada
tanto na fase de conhecimento como de execução. Na
fase de conhecimento são típicas as perícias de
insalubridade, periculosidade, médica, grafotécnica e
contábil. Na fase de execução, são típicas as perícias
contábeis e de arbitramento.
 
Verificando a necessidade da perícia, o Juiz do
Trabalho, de ofício, ou a requerimento da parte, a
designará, nomeando perito de sua confiança, com
conhecimento técnico sobre a questão  e ficará prazo
razoável para entrega do laudo concluído. No prazo
de cinco dias, as partes poderão apresentar quesitos
a serem respondidos pelo perito, bem como nomear
assistentes técnicos. Durante a diligência, poderão as
partes apresentar quesitos complementares (artigo
425 do CPC).
 
Nesse sentido, dispõe o artigo 421 do CPC:  “O juiz
nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a
entrega do laudo. § 1o Incumbe às partes, dentro em
5 (cinco) dias, contados da intimação do  despacho de
nomeação do perito:   I – indicar o assistente técnico;
II –  apresentar quesitos.   
 
Conforme o artigo 422 do CPC: “o perito cumprirá
escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido,
independentemente de termo de compromisso. Os
assistentes técnicos são de confiança da parte, não
sujeitos a impedimento ou suspensão”.
 
No Processo do Trabalho, as perícias são realizadas
por um único perito da confiança do Juiz. Nesse
sentido é o disposto no  artigo 3º da Lei 5584/70 que
revogou tacitamente o artigo 826, da CLT, “in verbis”:
“Os exames perícias serão realizados por perito único,
designado pelo Juiz, que fixará o prazo para entrega
do laudo. § único. Permitir-se-á a cada parte a
indicação de um assistente, cujo laudo terá que ser
apresentado no mesmo prazo assinado para o perito,
sob pena de ser desentranhado dos autos”.  
� O artigo Art. 431-B, do CPC, possibilita em casos
complexos o Juiz de Direito nomear mais de um

indicação de um assistente, cujo laudo terá que ser
apresentado no mesmo prazo assinado para o perito,
sob pena de ser desentranhado dos autos”.
 
O artigo Art. 431-B, do CPC, possibilita em casos
complexos, o Juiz de Direito nomear mais de um
perito.
 
Com efeito, dispõe o referido dispositivo legal:
 
“Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais
de uma área de conhecimento especializado, o juiz
poderá nomear mais de um perito e a parte indicar
mais de um assistente técnico. (Incluído pela Lei nº
10.358, de 2001)”.
 
Embora diga o § único do artigo 3º da Lei 5584/70 que
a perícia deve ser realizada, no processo do trabalho,
por perito  único, pensamos não haver
incompatibilidade de, em casos excepcionais, o Juiz
do Trabalho nomear mais de um perito, notadamente
quando a questão exigir conhecimento especializados
de vários ramos da ciência.
 
O perito nomeado pelo Juiz está sob compromisso,
embora a lei não exija a formalidade de que o perito
preste juramento por escrito nos autos (artigo 422 do
CPC), de ser imparcial e cumprir o ofício que lhe foi
designado com diligência e presteza (artigo 146 do
CPC). Podem as partes invocar contra o perito, as
exceções de suspeição e impedimento previstas nos
artigos 134 e 135 do CPC, conforme disposição do
artigo 138 do CPC, “in verbis”: “Aplicam-se também os
motivos de impedimento e suspeição: (...)III- ao
perito”.
 
O assistente técnico é nomeado pela parte e não está
sob compromisso de imparcialidade. O assistente é
remunerado pela parte e deve entregar o laudo no
mesmo prazo do perito nomeado pelo juiz (§ único do
artigo 3º, da Lei 5584/70).
 
As perícias de insalubridade e periculosidade poderão
ser realizadas na Justiça do Trabalho por médico ou
engenheiro do trabalho, uma vez que o artigo 195 da
CLT não faz qualquer distinção.
 
Nesse sentido é a Orientação Jurisprudencial 165, da
SDI-I, do C. TST, “in verbis”: “Perícia. Engenheiro ou
médico. Adicional de insalubridade e periculosidade.
Válido. Art. 195 da CLT. O art. 195 da CLT não faz
qualquer distinção entre o médico e o engenheiro
para efeitos de caracterização e classificação da
insalubridade e periculosidade, bastando para a
elaboração do laudo seja o profissional devidamente
qualificado”.
 
 



No mesmo sentido destacamos a seguinte ementa:
 
O artigo 195 da CLT não faz distinção entre médico e
engenheiro do trabalho. Assim, a perícia técnica para
apuração de insalubridade, elaborada por engenheiro
do trabalho é válida, pois não cabe ao intérprete
eleger qualquer distinção. Revista não provida. (TST -
3ª T - Ac. nº 4800/95 - Rel. Min. Della Manna - DJ
01.12.95 - pág. 41934).
 
No nosso sentir, embora algumas Varas adotem
postura de realizar a perícia após a audiência de
instrução, pensamos que  a perícia deve ser
designada antes da audiência de instrução, a fim de
que o laudo pericial possa ser complementado com a
prova oral, inclusive com a possibilidade de se ouvir o
perito em audiência, conforme o artigos 827 e 848, §
2º, ambos da CLT e também do artigo  435 do CPC.
 
DA VALORAÇÃO DA PROVA PERICIAL
 
Aduz o artigo 436, do Diploma Processual Civil:
 
“O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo
formar a sua convicção com outros elementos ou
fatos provados nos autos”
 
O citado dispositivo legal tem suporte no adágio
latino “iudex est peritum peritorum”, vale dizer: o juiz
é o perito dos peritos. Entretanto, na atualidade, este
princípio vem mitigado, inclusive pela própria dicção
do artigo 335, do CPC que restringe a aplicação das
máximas de experiências comum subministradas pela
observação do que ordinariamente acontece quando
a situação exige o exame pericial.
 
O juiz é livre para valorar a prova pericial, segundo o
artigo 436 do CPC. Não obstante, não pode julgar com
base em conhecimento técnico pessoal ou convicção
pessoal, pois se assim proceder estará violando o
princípio da imparcialidade. Se não estiver satisfeito
com a perícia, deve determinar a realização de nova
diligência, ou com base na perícia já realizada, á luz
dos demais elementos probatórios do processo
(testemunhas, documentos, etc.), firmar sua
convicção.  Caso pretende contrariar o laudo, deve
fundamentar detalhadamente os pontos do laudo
que não o convenceram e apresentar as razões e as
provas constantes dos autos que o convenceram.
 
NESSE SENTIDO, DESTACAMOS AS SEGUINTES
EMENTAS: LAUDO PERICIAL – VINCULAÇÃO DO
JUIZ:
 
Convém apreciar a preceituação contida no art. 436
do CPC, pois não pode haver confusão na
interpretação deste artigo. O julgador, realmente, não
está vinculado ao 

na interpretação deste artigo. O julgador, realmente,
não está vinculado ao laudo pericial. Por outro lado,
para exercer esta liberdade, há de formar a sua
convicção com outros elementos ou fatos provados
nos autos. Isto significa que, necessitando de
"conhecimento de técnico", os outros elementos ou
fatos deverão advir de outra prova técnica, outro
laudo pericial, por consequência. E o juiz, então,
permanecerá adstrito ao laudo, ainda que seja outro.
Se a questão debatida depende de conhecimento de
técnico e o juiz nomeou perito, de conformidade com
o art. 420 do CPC, somente o laudo é esclarecedor.
Ou, então, se não dependia de conhecimento de
técnico, não poderia ser determinada a realização da
prova pericial. No máximo, poder-se-á admitir que
outra prova demonstre, por exemplo, que o local, as
condições, o momento, por exemplo, não são aqueles
apontados no laudo e, ainda assim, deverá o perito
complementar a diligência, adotando os fatos reais e
corretos, quando, ao final, o magistrado não terá
outra escolha que não as conclusões do técnico. Aí,
ele ficará adstrito ao laudo, em última análise. A
confissão do reclamante modificou os fatos tomados
como base pelo perito para produção de seu laudo,
sendo desnecessária, por conseguinte, a elaboração
de novo trabalho pericial, pois a confissão, por si só, já
descaracterizou o trabalho em condições de
insalubridade, nos termos do art. 436 do CPC. Em
suma, o juiz não está adstrito a um laudo pericial "em
especial", mas, uma vez que haja a necessidade do
conhecimento técnico de um perito para o deslinde
da questão, a vinculação do magistrado ao laudo
torna-se inquestionável, exceto se ocorrer confissão
em sentido contrário. (TRT 3ª R – 3ª T – RO nº
189/2005.088. 03.00-6 – Rel. Bolívar Viegas Peixoto –
DJMG 04.02.03 – p. 3) (RDT 03 – março de 2006).
 
LAUDO PERICIAL – CONCLUSÃO
 
Nos termos do art. 131 do CPC, o juiz apreciará
livremente a prova, atentando aos fatos e
circunstâncias dos autos, podendo, inclusive,
desconsiderar o resultado do laudo pericial (art. 436
do CPC), prova que também se submete ao sistema
da persuasão racional, utilizado pelo juiz na formação
do seu convencimento. Nos casos em que, mesmo
diante de prova técnica que concluiu pela inexistência
da periculosidade, poderá ser deferido o pleito de
adicional de periculosidade, desde que haja nos autos
provas consistentes de que o empregado estava
sujeito a riscos resultantes da proximidade com a
energia elétrica. (TRT 10ª R – 1ª T – RO nº
358/2005.005. 10.00-2 – Rel. Pedro Luís V. Foltran – DJ
10.02.06 – p. 7) (RDT 03 – março de 2006).   
 
Prova pericial oficial – Valoração – Adstrição do
julgador. 



sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se
beneficiária de justiça gratuita”.
 
Já a remuneração dos assistentes técnicos é a da
responsabilidade da parte que os nomeou, conforme
dispõe a Súmula 341, do C. TST, “in verbis”:
 
“Honorários Do Assistente Técnico”  – A indicação do
perito assistente é faculdade da parte, a qual deve
responder pelos respectivos honorários, ainda que
vencedora no objeto da perícia”.
 
Na fase de conhecimento, a responsabilidade do
pagamento dos honorários periciais é da parte
sucumbente no objeto da perícia. Se a sucumbência
for parcial, ao reclamado tem sido atribuída a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais.
 
Pensamos que na execução, em razão da realização
de perícia contábil, o reclamado deve ser
responsabilizado pelos honorários periciais, pois deu
causa à perícia e também em razão de que na
execução não existe sucumbência própria da fase de
conhecimento, pois a obrigação já está consagrada no
título. Não obstante, em casos de conduta abusiva do
autor ao apresentar cálculos muito acima dos valores
encontrados pelo perito, deve o reclamante
responder pelos honorários do perito.
 
Nesse sentido, destacamos as seguintes ementas:
 
“Honorários periciais - Ônus de sucumbência” - O art.
790-B da CLT estabelece que a responsabilidade pelo
pagamento de honorários periciais é da parte
sucumbente no objeto da perícia. Na execução, o
objeto da perícia é satisfazer o interesse do credor
(CPC, art. 612). Por consequência, é sempre de
responsabilidade do executado, parte que deu causa
à execução. (TRT 3ª R - 2ª T - RO nº
554/2005.087.03.00-6 - Rel. Anemar Pereira Amaral -
DJ 04.10.06 - p. 15) (RDT nº 11 - novembro de 2006).
 
“Execução - Honorários periciais – Responsabilidade” -
Não pode o exequente ser responsabilizado pelo
pagamento de honorários periciais quando ele é
credor das verbas que devem ser apuradas e cálculo
por ele apresentado possui diferenças em relação ao
do expert, porquanto, foi justamente o executado
quem, não quitando corretamente as verbas devidas
ao exequente durante o transcurso do pacto laboral,
deu causa à propositura da reclamatória. Contudo,
incontroverso que nos cálculos apresentados pelo
exequente foi apurada parcela sabidamente não
deferida na sentença exequenda, gerando distorção
em relação aos cálculos apresentados pela executada
e dando azo à desnecessária realização da prova
técnica, que culminou na apuração de valores
aproximados aos ofertados pela demandada, há que
ser mantida sua responsabilização pelo pagamento

do julgador. O Juiz tem na prova pericial um auxílio ao
deslinde do feito, sendo viável discordar dos fatos
técnicos apresentados, diante da farta prova coligida.
A perícia determinada pelo Juízo é apenas um
instrumento probatório de que se serve o julgador e
as premissas conformadas nos silogismos formulados
nos pronunciamentos judiciais revelam a
compreensão do Estado-juiz sobre as situações
polêmicas consideradas, sendo-lhe impositivo motivar
o decisum, expondo as razões de seu convencimento,
conforme determina o CPC, art. 131, para cumprir o
imperativo inscrito no art. 93, inciso IX, da
Constituição da República. Assim é mera
consequência do postulado da livre persuasão
racional não estar o julgador vinculado ao que conclui
o perito oficial (CPC, art. 436). Ofertando os autos
elementos de convicção contrários às conclusões
periciais, a sentença que se pronuncia desautorizando
a pretensão deduzida é simples resultado do cotejo
da prova produzida, em jurídico pronunciamento.
(TRT 3ª R – 6ª T – RO nº 234/2004.033.03.00-3 – Relª.
Emília Facchini – DJMG 02.02.06 – p. 8) (RDT 03 –
março de 2006).
 
Caso entenda necessário, o Juiz de ofício, ou a
requerimento, poderá determinar a realização da
segunda perícia (artigo 437, do CPC).   A segunda
perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre que
recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta
conduziu (artigo 438 do CPC).
 
Conforme o artigo 439 do CPC: “A segunda perícia
rege-se pelas disposições estabelecidas para a
primeira”.
 
Parágrafo único. A segunda perícia não substitui a
primeira, cabendo ao juiz apreciar livremente o valor
de uma e outra.
 
A segunda perícia não descarta a primeira já
realizada, podendo o Juiz formar sua convicção
livremente  com os elementos  constantes dos autos.
Nesse sentido, destaca-se a seguinte ementa:
 
A determinação de realização de segunda perícia, por
si só, não atesta que a já realizada seja inválida ou
deve ser descartada, pois o CPC 437 cuida de
insuficiência e não de invalidade da perícia. O juiz
deverá apreciar livremente o valor das duas, por não
ser a segunda substituta da primeira (JTJ 141/40).  
 
DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
 
Dispõe o artigo 790-B, da CLT: “A responsabilidade
pelo pagamento dos honorários periciais é da parte
sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se
beneficiária de justiça gratuita”.



neste egrégio Tribunal, por força do Provimento nº 1,
de 6 de maio de 2005. (TRT 3ª R - 4ª T - RO nº
171/2006.077. 03.00-1 - Rel. Luiz Otávio L. Renault - DJ
07.10.06 - p. 11) (RDT nº 11 - novembro de 2006).
 
“Honorários periciais - Justiça gratuita -
Responsabilidade pelo pagamento - União Federal”
– A partir da publicação da Lei nº 10.537/02, que
acrescentou o art. 790-B à CLT, a isenção dos
honorários periciais passou a ser abrangida pela
assistência judiciária gratuita, cabendo ao Estado
prestar assistência nas hipóteses em que o juízo
defere os benefícios da justiça gratuita. 2. Concedido
ao autor os benefícios da gratuidade da justiça,
impõe-se a isenção do pagamento dos honorários
periciais. 3. Estabelecendo a Constituição Federal no
art. 5º, inciso LXXIV que "o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos", à União Federal incumbe a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários
periciais quando se tratar a parte sucumbente no
objeto da perícia de hipossuficiente beneficiado pela
gratuidade da justiça. (TRT 3ª R - 3ª T - RO nº
431/2006.134. 03.00-9 - Relª. Maria Cristina D. Caixeta
- DJ 16.12.06 - p. 7) (RDT nº 2 - fevereiro de 2007).
 
Não obstante, considerando-se que no processo do
trabalho o perito é remunerado pela parte, poderá o
Juiz do Trabalho, se o reclamante tem créditos a
receber no processo, reservar uma pequena parcela
ao perito, em razão de razões de justiça e equidade.
 
O ideal seria que a Justiça do Trabalho tivesse peritos
concursados e remunerados pelo Estado, a fim de da
maior credibilidade à prova pericial e evitar todas as
vicissitudes decorrentes do pagamento dos
honorários periciais.
 
A fim de que o perito não fique sem receber quando a
parte sucumbente na perícia for beneficiária de
justiça gratuita, alguns Tribunais Regionais do
Trabalho expediram provimento no sentido de ser
expedida certidão de honorários pelas Varas, cujos
valores serão pagos pela União.
 
 

e dando azo à desnecessária realização da prova
técnica, que culminou na apuração de valores
aproximados aos ofertados pela demandada, há que
ser mantida sua responsabilização pelo pagamento
dos honorários periciais. 
 
(TRT 3ª R - 2ª T - AP nº 490/1999.027. 03.00-0 - Rel.
Márcio Flávio S. Vidigal - DJ 24.01.07 - p. 13) (RDT nº 03
- março de 2007). 
 
Em razão do princípio da gratuidade que vigora no
Processo do Trabalho, jurisprudência pacificou no
sentido de não serem exigidos os honorários periciais
prévios na Justiça do Trabalho, conforme dispões a OJ
98, da SDI-II, do C. TST, “in verbis”:
 
“Mandado de Segurança. Cabível para atacar
exigência de depósito prévio de honorários periciais.
É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio
dos honorários periciais dada sua incompatibilidade
com o processo do trabalho e Súmula 236 do TST,
sendo cabível o mandado de segurança visando à
realização da perícia independentemente do
depósito”.
 
A Instrução Normativa 27/05 do C. TST dispõe no
artigo 6º, ser exigido o depósito prévio dos honorários
periciais para as lides que não se referem à relação de
emprego. Assevera o referido dispositivo:  “Os
honorários periciais serão suportados pela parte
sucumbente na  pretensão objeto da perícia, salvo se
beneficiária da justiça gratuita.  Parágrafo único.
Faculta-se ao juiz, em relação à perícia, exigir depósito
prévio dos honorários, ressalvadas as lides
decorrentes da relação de emprego”.
 
Se o reclamante for sucumbente no objeto da perícia,
não pagará os honorários periciais, segundo o citado
artigo 790-B, da CLT. 
 
“Honorários periciais, Reclamante – Isenção” -
Sucumbente no objeto da perícia, o reclamante deve
arcar com a quitação dos honorários periciais, nos
termos do art. 790-B da CLT. Porém, a nova redação
do mesmo dispositivo, ditada pela Lei nº 10.537/02,
isenta o beneficiário da Justiça gratuita do pagamento
dos honorários periciais. Assim, em face da
declaração de pobreza firmada na inicial, que atende
aos requisitos das Leis nº 1.060/50 e 7.115/83, é de se
deferir a Justiça gratuita ao obreiro, a qual inclui,
inclusive, os honorários periciais (art. 14 da Lei nº
5.584/70 e art. 790-B da CLT), passando a cargo da
União o pagamento da referida verba, porque o i.
perito não é responsável pela assistência judiciária.
Isto é atribuição do Estado, que deve arcar com tais
despesas. A matéria não comporta mais discussões
neste egrégio Tribunal, por força do Provimento nº 1,
de 6 de maio de 2005. (TRT 3ª R - 4ª T - RO nº
171/2006.077. 03.00-1 - Rel. Luiz Otávio L. Renault - DJ
07 10 06 - p 11) (RDT nº 11 - novembro de 2006)



aplicáveis aos processos e ambientes de trabalho
serão sempre mais eficientes se abrangerem o
coletivo de trabalhadores da empresa ou
estabelecimento.
 
Questionar as velhas maneiras consagradas de fazer
as coisas se elas envolverem riscos. As condições em
que um trabalho é executado podem ter sido
consideradas adequadas quando de sua concepção,
mas podem ser hoje inaceitáveis.
 
Ao determinar os controles ou considerar as
mudanças nos controles existentes, deve-se
considerar a redução dos riscos de acordo com a
seguinte hierarquia:
 
1. Eliminação: Eliminar o processo ou a causa da
condição perigosa. Em alguns veículos, como o
Hyundai Veloster, a ausência da porta traseira
esquerda elimina a possibilidade de atropelamento
no desembarque do passageiro.
 
2. Substituição: Substituir por um processo
alternativo: Por exemplo, podemos evitar o contato
da pele com o óleo de corte se adotarmos o processo
de produção “à seco” com a aplicação de técnicas de
forja, fundição em moldes etc., ao invés da usinagem
tradicional.
 
Substituição dos materiais utilizados: Por exemplo, a
troca do gás freon (diclorodifluorometano - nocivo à
camada de ozônio) pelo gás propano como
propelente das latas de aerossol.
 
Infelizmente por ser inflamável, o propano traz outro
tipo de risco na sua utilização, no entanto de controle
mais factível que o do gás freon.
 
Sinalização, alertas e controles administrativos: A
sinalização consiste num procedimento padronizado
destinado a orientar, alertar, avisar e advertir as
pessoas quanto aos riscos ou condições de perigo
existentes. Os procedimentos e os símbolos usados
na sinalização deverão ser documentados e de
conhecimento de todos. Os materiais de sinalização
compõem-se basicamente de cones, grades, placas,
bandeirolas, fitas, etc.
 
Instalação de dispositivos e controles de
engenharia: Por exemplo, os sistemas de exaustão e
ventilação, o redesenho de máquinas e
equipamentos, enclausuramento de máquinas etc.
 
 
 

QUAL É A DIFERENÇA ENTRE RISCO E PERIGO
 
Para diferenciar esses dois conceitos, vamos
considerar a seguinte situação: o ato de atravessar
uma avenida movimentada é um risco ou um perigo?
 
Para responder a essa questão, podemos estabelecer
que o perigo é representado pela circulação de
veículos na via; enquanto o risco, é decorrente da
exposição dos pedestres ao atropelamento.
 
Dessa forma, é possível conviver com atividades onde
a situação de perigo esteja presente sem exposição
significativa ao risco, através da implantação de
medidas de controle.
 
No nosso exemplo, para atravessar uma avenida
movimentada, a construção de uma passarela é uma
forma de controlar o risco oferecendo um recurso de
segurança que evite a exposição das pessoas. Assim,
o perigo continua presente, pois os veículos
continuam a circular na avenida, o que se reduz
drasticamente é o risco, pois não há mais exposição
dos pedestres ao atropelamento. Tal medida ainda
tem a característica de atender a todos que
pretendam atravessar a via, ou seja se constitui em
uma medida de proteção coletiva.
 
As medidas de controle, de caráter coletivo, onde a
condição de risco é eliminada ou mitigada, devem ser
preferencialmente adotadas sobre as de caráter
individual, como o uso de EPIs.
 
Nos trabalhos em que as medidas de proteção
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes
para controlar os riscos, devem ser adotados
equipamentos de proteção individual específicos e
adequados às atividades desenvolvidas, em
atendimento ao disposto na NR 6.
 
A norma regulamentadora NR-10 estabelece a
seguinte definição para risco e perigo:
 
Perigo: situação ou condição de risco com
probabilidade de causar lesão física ou danos à saúde
das pessoas por ausência de medidas de controle.
 
Risco: capacidade de uma grandeza com potencial
para causar lesões ou danos à saúde das pessoas.
 
COMO REDUZIR OU ELIMINAR RISCOS
 
As medidas de eliminação e controle de riscos
aplicáveis aos processos e ambientes de

INTRODUÇÃO



Sempre que as medidas de ordem geral não
ofereçam completa proteção contra os riscos de
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais
e do trabalho;

Enquanto as medidas de proteção coletiva
estiverem sendo implantadas;

Para atender a situações de emergência

Uso de equipamentos de proteção individual (EPIs).
 
A empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito
estado de conservação e funcionamento, nas
seguintes circunstâncias:
 

 

 

 
As medidas de proteção individual, aplicáveis a
trabalhadores, apesar de necessárias, geralmente são
menos efetivas; pois, potencialmente reduzem o dano
que pode resultar da exposição a um fator de risco,
mas não removem a causa ou fonte do problema.
 

Decio Wertzner - Fazer Segurança.
 

TÉCNICAS DE ANÁLISE DE RISCOS
 
A classificação do risco é um fator crítico em qualquer
situação de Gerenciamento da Segurança, mas as
técnicas que agora estão sendo disponibilizadas,
auxiliadas pela crescente disponibilidade dos Bancos
de Dados, permitirão, de agora em diante, a
determinação dos riscos com uma exatidão cada vez
maior. Qualquer risco poderá então ser calculado e
otimizado para o bem da comunidade. 
 

A.J. Herbert (1976)
 

PRINCIPAIS TÉCNICAS DE ANÁLISE DE RISCOS
ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR)
PRELIMINARY HAZARD ANALYSIS (PHA)
 
Também chamada de Análise Preliminar de Perigos
(APP). A Análise Preliminar de Riscos (APR) consiste no
estudo, durante a fase de concepção ou
desenvolvimento prematuro de um novo sistema,
com o fim de se determinar os riscos que poderão
estar presentes na sua fase operacional.
 
A APR é, portanto, uma análise inicial "qualitativa",
desenvolvida na fase de projeto e desenvolvimento
de qualquer processo, produto ou sistema, possuindo
especial importância na investigação de sistemas
novos de alta inovação e/ou pouco conhecidos, ou
seja, quando a experiência em riscos na sua operação
é carente ou deficiente. Apesar das características
básicas de análise inicial, é muito útil como
ferramenta de revisão geral de segurança em
sistemas já operacionais, revelando aspectos que às
vezes passam despercebidos

básicas de análise inicial, é muito útil como
ferramenta de revisão geral de segurança em
sistemas já operacionais, revelando aspectos que às
vezes passam despercebidos.
 
A APR não é uma técnica aprofundada de análise de
riscos e geralmente precede outras técnicas mais
detalhadas de análise, já que seu objetivo é
determinar os riscos e as medidas preventivas antes
da fase operacional.
 
Os princípios e metodologias da APR consistem em
proceder-se uma revisão geral dos aspectos de
segurança de forma padronizada, descrevendo todos
os riscos e fazendo sua categorização.
 
A partir da descrição dos riscos são identificadas as
causas (agentes) e efeitos (consequências) dos
mesmos, o que permitirá a busca e elaboração de
ações e medidas de prevenção ou correção das
possíveis falhas detectadas.
 
A priorização das ações é determinada pela
categorização dos riscos, ou seja, quanto mais
prejudicial ou maior for o risco, mais rapidamente
deve ser solucionado.
 
Desta forma, a APR tem sua importância maior no
que se refere à determinação de uma série de
medidas de controle e prevenção de riscos desde o
início operacional do sistema, o que permite revisões
de projeto em tempo hábil, no sentido de dar maior
segurança, além de definir responsabilidades no que
se refere ao controle de riscos.
 
IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA
 
Em segurança do trabalho, às vezes, muitos termos
são confundidos, o que pode causar certos problemas
em alguns momentos, porém, essas confusões na
compreensão de alguns termos podem causar sérios
problemas, principalmente, caso haja algum acidente
de trabalho na empresa.
 
IMPERÍCIA
 
A palavra imperícia tem origem do latim, “imperitia”, e
significa inexperiente, sem habilidade para executar
determinada atividade. É a falta de aptidão necessária
ou habilidade ou experiência para executar
determinada função.
 
IMPRUDÊNCIA
 
A palavra imprudência vem do latim, “imprudentia”, e
significa agir sem precaução, sem atenção e cuidado.
T
 



Atos Inseguros

Condições Inseguras

Falta de Bloqueio Elétrico

Traduzindo, é realizar uma ação sem as devidas
precauções, agindo de forma precipitada, sem
considerar os riscos.
 
NEGLIGÊNCIA
 
A palavra negligência vem do latim, negligencia, e
significa falta de cuidado, mas não da mesma forma
que é definida a imprudência. A negligencia  é a falta
de cuidado através da omissão voluntária. É não se
importar com a prevenção de danos que pode
ocorrer caso algum fato ocorra. A negligência
acontece quando uma pessoa é responsável por uma
determinada situação, é responsável por evitar que
algum acidente ocorra, por exemplo, mas não presta
atenção podendo ocasionar um acidente, muitas
vezes graves.
 
Independente do adicional de periculosidade, deve se
considerar as premissas estabelecidas pela NR10
prioritariamente, devem ser adotadas medidas de
engenharia para proteção dos trabalhadores a riscos
elétricos, estabelecendo requisitos e condições
mínimas, objetivando a implementação de medidas
de controle e sistemas preventivos, de forma a
garantir  a segurança e a saúde dos trabalhadores
que, direta  ou indiretamente, interajam em
instalações elétricas  e serviços com eletricidade.
 
FATORES CAUSADORES DE ACIDENTES
 
Em principio, existem três fatores causadores de
acidentes:
 

 
Os atos inseguros são definidos como causas de
acidentes do trabalho relacionadas ao fator humano.
Decorrem da execução das tarefas por trabalhadores
que desconsideram as normas de segurança,
expondo-se a riscos. Podemos analisar  algumas
condições relacionadas com a ocorrência dos atos
inseguros e buscar controlar ou minimizar os riscos.
 

 
Ambientes de trabalho com deficiências técnicas, que
colocam em risco a integridade física e mental do
trabalhador, gerando possibilidades de acidentes nas
instalações da empresa, nas máquinas e
equipamentos e na Ausência ou insuficiência de
proteção para o trabalhador.
 

 
Falta de bloqueio elétrico (impedimento de
reenergização) é uma condição que pode provocar
energização acidental, devido a erros de manobra,
contato acidental com outros circuitos energizados,
tensões induzida por linhas adjacentes ou que cruzam

Especificações dos EPC e EPI e ferramentas
utilizadas, incluindo testes de isolamento elétrico e
certificado dos equipamentos e materiais elétricos
em áreas classificadas;

Documentos das inspeções e medições do sistema
de proteção contra descarga elétrica atmosférica e
aterramento elétrico;

Evidências comprobatórias da qualificação,
habilitação, capacitação, autorização dos
trabalhadores e dos treinamentos realizado;

Resultados dos testes de isolação elétrica
realizados em equipamentos de proteção
individual e coletiva;

Certificações dos equipamentos e materiais
elétricos em áreas classificadas;

Relatório Técnico das inspeções e cronograma das
adequações que contemplem os pontos
supracitados.

É importante ressaltar que o PGR deve ser
elaborado por profissional legalmente Habilitado;

A obrigatoriedade do PGR inclui qualquer atividade
de trabalho relacionada pelo TEM

Documentação comprobatória de qualificação,
habilitação, capacitação e autorização. 

Segundo a NR 10 é considerado:

reenergização) é uma condição que pode provocar
energização acidental, devido a erros de manobra,
contato acidental com outros circuitos energizados,
tensões induzida por linhas adjacentes ou que cruzam
a rede, descargas atmosféricas e fontes de
alimentação de terceiros.
 
QUASE-ACIDENTE
 
Um quase-acidente é uma ocorrência inesperada que
apenas por pouco deixou de ser um acidente com um
trabalhador ou um acidente com um equipamento.
 
Além disso, o PIE deve conter, no mínimo:
 

 

 

 

 

 

 
ALGUMAS QUESTÕES IMPORTANTES:
 

 

 

 

 
- Trabalhador qualificado: aquele que comprovar
conclusão de curso específico na área elétrica,
reconhecido pelo MEC;



Empresas que operam em instalações ou
equipamentos do SEP, além de se enquadrarem na
documentação exigida para empresas, deverão
manter em seu prontuário: a) descrição dos
procedimentos de emergência e b) certificação dos
equipamentos de proteção coletiva e individual.

Empresas que realizam trabalhos em proximidade
do Sistema Elétrico de Potência. Nesse caso, o
PGR da empresa deve conter documentos
sobre:

- Trabalhador habilitado ou PLH (Profissional
Legalmente Habilitado): aquele qualificado e com
registo no conselho de classe;

 
- Trabalhador capacitado: aquele que recebeu
capacitação do PHL e trabalha sob a
responsabilidade de um PHL;

 
- Trabalhadores autorizados: aqueles  supracitados
que receberam o aval formal da empresa para
exercer uma função específica.  É necessário que
esses trabalhadores: a) tenham essa condição
consignada no Sistema de Registro de empregados
da empresa; b) sejam identificados de maneira
que, a qualquer tempo, seja possível conhecer a
abrangência da autorização.

 

 

 
- Conjunto de procedimentos e instruções técnicas
e administrativas de segurança e saúde,
implantadas e relacionadas à NR18 e descrição das
medidas de controle existentes;

 
- Especificação dos equipamentos de proteção
coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis
conforme determina a NR18;

 
- Documentação comprobatória da qualificação,
habilitação, capacitação, autorização dos
trabalhadores e dos treinamentos realizados;
Resultados dos testes de isolação elétrica
realizados em equipamentos de proteção
individual e coletiva;

 
- Descrição dos procedimentos para emergências; 

 
 

- Certificações dos equipamentos de proteção
coletiva e individual.
 

RESPONSABILIDADES
 
DEFINIÇÃO
 
Oriundo do verbo latino “respondere‖”, o termo
responsabilidade em sentido geral, exprime a
obrigação de responder por alguma coisa.

responsabilidade em sentido geral, exprime a
obrigação de responder por alguma coisa.
 
PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DA LEGISLAÇÃO
BRASILEIRA
 
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho,
que trata da Segurança em Instalações e Serviços com
Eletricidade, foi modificada, aprovada pelo MTE e
publicada no DOU em 08/12/2004, através da portaria
598 de 07/12/2004 entrando em vigor na mesma data
(cumprimento imediato). 
 
Estabelece os requisitos e condições mínimas
objetivando a implementação de medidas de controle
e sistemas preventivos, de forma a garantir a
segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou
indiretamente, interajam em instalações elétricas e
serviços com eletricidade (10.1.1). 
 
Aplica-se às fases de geração, transmissão,
distribuição e consumo, incluindo as etapas de
projeto, construção, montagem, operação,
manutenção das instalações elétricas e quaisquer
trabalhos realizados nas suas proximidades,
observando-se as normas técnicas oficiais
estabelecidas pelos órgãos competentes e, na
ausência ou omissão destas, as normas internacionais
cabíveis (10.1.2). 
 
As Normas Regulamentadoras - NR são de
observância obrigatória para todas as empresas e o
seu não cumprimento acarretará ao empregador a
aplicação das penalidades previstas na legislação
pertinente;
 
Em todas as intervenções em instalações elétricas
devem ser adotadas medidas preventivas de controle
do risco elétrico e de outros riscos adicionais,
mediante técnicas de análise de risco, de forma a
garantir a segurança e a saúde no trabalho (10.2.1). 
 
DAS RESPONSABILIDADES
 
As responsabilidades quanto ao cumprimento desta
NR são solidárias aos contratantes e contratados
envolvidos.
 
É de responsabilidade dos contratantes manter os
trabalhadores informados sobre os riscos a que estão
expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e
medidas de controle contra os riscos elétricos a
serem adotados.
 
Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de
trabalho envolvendo instalações e serviços em
eletricidade, propor e adotar medidas
preventivas e corretivas.
 



Ação ou omissão;
Dano;
Elo de causalidade entre ação/omissão e dano.

DOLO - A ação ou omissão voluntária;

CULPA - Decorre de ato de negligência,
imprudência ou imperícia.

Negligência - É a omissão voluntária de diligência
ou cuidado, falta ou demora no prevenir ou obstar
um dano.

Imprudência - É a atuação intempestiva e
irrefletida. Consiste em praticar uma ação sem as
necessárias precauções, isto é, agir com
precipitação, inconsideração, ou inconstância.

Imperícia - É a falta de especial, habilidade, ou
experiência ou de previsão no exercício de
determinada função, profissão, arte ou
ofício.Quanto à culpa, pode ela ser caracterizada
como:

violado pelo dano, em consequência de ato ilícito ou
lícito provocado pelo agente, isto é, atos que por
provocarem danos à lei, resumem-se em
responsabilidade para o agente.
 
A obrigação de indenizar, fundada na
responsabilidade civil, equilibra a situação anterior e
posterior ao dano sofrido pela vítima, por meio do
ressarcimento.
 
Dessa forma, o instituto da responsabilidade civil tem
duas funções primordiais: garantir o direito do lesado
à segurança; e servir como sanção civil, de natureza
compensatória, mediante a reparação do dano
causado a outrem.
 
A responsabilidade civil, para ser caracterizada, impõe
a ocorrência de 03 (três) fatos ou circunstâncias,
indispensáveis simultaneamente, sem os quais não há
como se falar na aplicação desta sanção.
 
Esses pressupostos são os seguintes:
 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA
 
A responsabilidade civil subjetiva é a decorrente de
dano causado diretamente pela pessoa obrigada a
reparar, em função de ato doloso ou culposo se
indaga a respeito de:
 

 

 

 

 

 
- "Culpa in eligendo" - origina-se da má escolha do
preposto (exemplo: eletricista contratado sem a
mínima qualificação necessária, provocando um 

CABE AOS TRABALHADORES:
 
a) zelar pela sua segurança e saúde e a de outras
pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou
omissões no trabalho;
b) responsabilizar-se junto com a empresa pelo
cumprimento das disposições legais e
regulamentares, inclusive quanto aos procedimentos
internos de segurança e saúde; e
c) comunicar, de imediato, ao responsável pela
execução do serviço as situações que considerar de
risco para sua segurança e saúde e a de outras
pessoas.
 
RESPONSABILIDADE TRABALHISTA
 
Por lei, a empresa é responsável pela adoção e uso
das medidas coletivas e individuais de proteção e
segurança da saúde do trabalhador, devendo prestar
informações pormenorizadas sobre os riscos da
operação a executar e do produto a manipular,
cabendo-lhe, ainda, (art. 157 da CLT) cumprir e fazer
cumprir as normas de segurança e medicina do
trabalho; e instruir os empregados, através de ordens
de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido
de evitar acidentes do trabalho ou doenças
ocupacionais. Devendo inclusive punir o empregado
que, sem justificativa, recusar-se a observar as
referidas ordens de serviço e a usar os equipamentos
de proteção individual fornecidos pela empresa (art.
158 da CLT).
 
RESPONSABILIDADE CIVIL
 
Os princípios jurídicos em que se funda a
responsabilidade civil, para efeito de reparação do
dano injustamente causado, provém do Direito
Romano: “nominem laedere‖”, que significa não lesar
a ninguém.
 
Esta responsabilidade é, propriamente, contratual
distinguindo-se, por isso, da responsabilidade
fundada no ato ilícito, uma vez que decorre da
apuração do fato que estabelecerá a pena imposta ao
agente ou responsável pela prática do ato ilícito.
 
A todo instante surge o problema da
responsabilidade civil, pois a cada atentado sofrido
pela pessoa, relativamente no que concerne à sua
honra, moral ou ao seu patrimônio, constitui-se um
desequilíbrio onde se torna imprescindível invocar-se
o instituto da responsabilidade civil a fim de
restabelecer o ―status quo ante‖ (devolver ao estado
em que se encontrava antes da ocorrência do ato
ilícito). A fonte geradora da responsabilidade civil é
justamente o interesse em se restabelecer o equilíbrio
v



A lei define a responsabilidade de determinada
pessoa (física ou jurídica) diante da ocorrência de
certos fatos, onde a prova do nexo causal entre o
FATO LESIVO E OS DANOS VERIFICADOS já é suficiente
para obrigar à reparação dos danos sofridos pela
vítima, independentemente de ter ou não havido
culpa do agente que praticou ou provocou o evento
danoso. A responsabilidade objetiva é regrada, a nível
constitucional, pelo do artigo 37 parágrafo 6º da
Constituição Federal que dispõe:
 
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo
ou culpa".
Temos ainda numerosas disposições contidas em leis
que afastam a responsabilidade subjetiva do diploma
civil e consagram a responsabilidade civil objetiva, tais
como, art. 21 XXIII, ―C‖ da CF/88, serviços em
instalações nucleares e art. 225, §3º da CF/88, danos
ao meio ambiente.
 
DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos
especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.
 
Art. 932. São também responsáveis pela reparação
civil:
 
I. os pais...
II. o tutor...
III. o empregador ou comitente, por seus
empregados, serviçais e prepostos, no exercício do
trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
 
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do
artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua
parte, responderão pelos atos praticados pelos
terceiros ali referidos.
 
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da
criminal, não se podendo questionar mais sobre a
existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor,
quando estas questões se acharem decididas no juízo
criminal.
 

Ação ou omissão;
Dano;
Elo de causalidade entre ação/omissão e dano;
O dolo ou culpa do agente causador.

mínima qualificação necessária, provocando um
acidente que lesiona colega de trabalho que o
auxiliava);
 
- "Culpa in vigilando" - que é a ausência de fiscalização
por parte do empregador, tanto em relação aos
prepostos ou empregados, quanto em relação à coisa
(exemplo: empregado conduz veículo da empresa
sem freios e colide com outro veículo provocando
lesões corporais generalizadas nos envolvidos);
 
- "Culpa in comitendo" - prática de ato positivo que
resulta em dano - ato imprudente ou ato imperito;
 
- "Culpa in omitendo" - ato negativo ou omissão - o
agente negligencia com as cautelas recomendadas,
deixando de praticar os atos impeditivos à ocorrência
do ato danoso - por dolo ou culpa - negligência;
 
- "Culpa in custodiendo" - falta de cautela ou atenção.
 
Em outras palavras, a responsabilidade civil subjetiva
implica necessariamente a inclusão e um quarto
pressuposto caracterizador, decorrendo, portanto, da
conjugação dos seguintes elementos:
 

 
Esta culpa, por ter natureza civil, se caracterizará
quando o agente causador do dano atuar com
negligência ou imprudência conforme cediço
doutrinariamente, através da interpretação da
primeira parte do art. 186 do Código Civil.
 
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar o direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito. Do referido dispositivo normativo
acima transcrito, verificamos que a obrigação de
indenizar (reparar o dano) é a consequência
juridicamente lógica do ato ilícito, conforme dispõe
também os artigos. 927 a 943 do Código Civil,
constante de seu Título IX - Da Responsabilidade Civil,
no Capitulo I - Da Obrigação de Indenizar.
 
Assim sendo temos caracterizado de forma clara a
obrigação da empresa de reparar o dano causado ao
empregado quando este por ação ou omissão causar
dano a um dos seus empregados.
 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
 



(Exame Médico-Ocupacional do Trabalhador e
Avaliação Ambiental de Trabalho).
 
CRITÉRIOS - TÉCNICO-PERICIAIS
 
CRITÉRIO SUBJETIVO: O Adicional de Insalubridade
somente é devido quando o trabalhador for
acometido de Doença Ocupacional. O Objeto da
Perícia é o Corpo do Trabalhador. Somente o Médico
do Trabalho estaria legitimado para realizar a Perícia.
 
CRITÉRIO OBJETIVO: O Adicional de Insalubridade é
devido em face da exposição aos agentes nocivos à
saúde; ou seja, pela possibilidade de contrair doença
ocupacional. O Objeto da Perícia é o Meio Ambiente
de Trabalho. Tanto o Médico do Trabalho quanto o
Engenheiro de Segurança do Trabalho são legalmente
aptos a realizarem  a Perícia. O Brasil adota o Critério
Objetivo nas Perícias de Insalubridade e de
Periculosidade.
 
DISPENSA DA PROVA PERICIAL ESPECÍFICA: CLT -
Art. 852-H.  Todas as provas serão produzidas na
audiência de instrução e julgamento, ainda que não
requeridas previamente (Procedimento Sumaríssimo).
§ 4º.  Somente quando a prova do fato o exigir, ou for
legalmente imposta, será deferida prova técnica,
incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo, o objeto
da perícia e nomear perito.
 
CPC - Art. 427.  O Juiz poderá dispensar prova pericial
quando as partes, na inicial e na contestação,
apresentarem sobre as questões de fato pareceres
técnicos ou documentos elucidativos que considerar
suficientes.
 
ATIVIDADES OU OPERAÇÕES INSALUBRES
 
São aquelas que, por sua natureza, condições ou
métodos de trabalho, exponham os empregados a
agentes nocivos à saúde, acima dos Limites de
Tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e do tempo de exposição.
 
LIMITE DE TOLERÂNCIA
 
É o nível de concentração máxima de um agente
nocivo possível de existir no ambiente de trabalho
sem causar danos à saúde dos trabalhadores. Se
ultrapassado, configurar-se-á a exposição insalubre.
 
ATIVIDADES OU OPERAÇÕES PERIGOSAS
 
São aquelas que, por sua natureza ou métodos de
trabalho, impliquem o contato permanente com
Inflamáveis ou Explosivos em condições de Risco
Acentuado, conforme regulamentação do MTE (CLT -
Art. 193).
 

A RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR
 
Pode ser da Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (através
de ato de seus agentes ou prepostos); Considera-se
culpa presumida do empregador, no caso de ato
danoso cometido pelo preposto.
 
Dada a culpa presumida do empregador, pelo ato
danoso praticado pelo seu preposto, que o obriga a
responder pela reparação dos danos sofridos por
terceiros, a lei ressalva ao empregador o direito de
regresso contra seu preposto, visando ressarcir-se  do
que pagou.
 
Se tiver mais de um autor responsável pelo acidente,
todos responderão solidariamente. A Súmula no 341,
do STF (Supremo Tribunal Federal), define:
"presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato
culposo do empregado ou preposto" e que: "a
obrigação de reparar os danos causados, pode ser
solidária, envolvendo a empresa contratante e a
empresa contratada para a prestação de serviços,
quer na qualidade de empreiteira ou de
subempreiteira".
 
QUEM PODE SER RESPONSABILIZADO
CRIMINALMENTE
 
Pode ser a chefia imediata ou a chefia mediata do
empregado acidentado, ou mesmo o colega de
trabalho e também, os responsáveis pela segurança
do acidentado. Nada impede que haja a coautoria.
Assim, por exemplo, se a Gerência determina que um
trabalho específico seja feito sob condições
totalmente inadequadas, no que se refere ao aspecto
de segurança, sendo essa posição ratificada pelas
chefias intermediárias, resultando, daí, acidente do
trabalho com vítima, todos os culpados estarão
sujeitos a responder pelo dano causado.
 
OBJETO DA PERÍCIA
 
Corresponde à pessoa, à coisa ou ao fato a ser
submetido a exame, vistoria ou avaliação pelo Expert
Judicial designado e sobre o qual incide a controvérsia
processual.
 
1. O Meio Ambiente/Condições de Trabalho (Avaliação
Ambiental de Trabalho).
 
2. O Corpo do Trabalhador/Capacidade Produtiva
(Avaliação Médico-Ocupacional do Trabalhador).
 
3. O Corpo do Trabalhador/Capacidade Produtiva e o
Meio Ambiente de Trabalho/Condições de Trabalho
(Exame Médico-Ocupacional do Trabalhador e
Avaliação Ambiental de Trabalho).
 
 



d) Identificar se restou ou não tecnicamente
caracterizada a exposição do Reclamante a agentes
perigosos e se tal ocorrera de forma eventual,
intermitente ou contínua;
 
e) TIPIFICAÇÃO  dos  Graus  de  insalubridade:
 

1. SETE AGENTES FÍSICOS: Ruído Contínuo ou
Intermitente, Ruído de Impacto, Calor, Radiação
Não Ionizante, Vibração, Frio e Umidade, somente
podem tipificar  a  Insalubridade  NO  grau  Médio.

 
2. DOIS AGENTES FÍSICOS: Radiações Ionizantes e
Pressões Hiperbáricas, somente podem tipificar a 
 Insalubridade  em  grau  Máximo.

 
3. Os Agentes Biológicos (microrganismos, vírus,
bactérias, bacilos) somente podem tipificar a
Insalubridade em dois graus:  Médio ou máximo.

 
4.  Os AGENTES QUÍMICOS são os únicos que
podem tipificar a  Insalubridade  nos  Três  Graus:
máximo,  médio  e  MÍNIMO.

 
f) Fundamentar suas Conclusões, indicando, dentre
outros aspectos e conforme o caso, os
correspondentes Itens e Anexos da Norma
Regulamentadora específica que tipificam legalmente
a exposição perigosa.
 
Observação: O Perito Judicial deve evitar concluir seu
laudo afirmando que o Reclamante faz jus ou não ao
Adicional de Insalubridade ou Periculosidade; pois essa
conclusão é estritamente jurídica e, portanto, da
competência exclusiva do Juiz.
 

Inflamáveis ou Explosivos em condições de Risco
Acentuado, conforme regulamentação do MTE (CLT -
Art. 193).
 
LÍQUIDOS COMBUSTÍVEIS: São substâncias que
possuem  PF ≥ a 70,0oC e < 93,3ºC.  Exemplos: Óleo
Diesel, Óleo Lubrificante e Óleo BPF (baixo ponto de
fluidez).
 
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS: São substâncias que
possuem  PF  <  70,0oC e PV ≤ 2,8 kg/cm2 absoluta a
37,7ºC. Exemplos: Gasolina, Álcool, Solvente e Nafta.
 
ÁREA DE RISCO: é o espaço físico delimitado em
função da quantidade e potencialidade do agente
perigoso armazenado ou da atividade exercida.
 
EXPLOSIVOS: São substâncias capazes de
rapidamente transformarem-se em gases,
produzindo calor intenso e pressões elevadas.
Exemplos: dinamite, nitroglicerina, nitrocelulose,
espoletas e pólvora negra.
 
ELETRICIDADE: O empregado que exerce atividade
no setor de ENERGIA ELÉTRICA, em condições de
periculosidade, tem direito a um adicional de 30%
sobre o salário.
 
(Lei n. 7.369/85 – Art. 1º)
É a forma de energia natural ligada aos elétrons, que se
manifesta por atrações, repulsões e fenômenos
luminosos, químicos e mecânicos, podendo apresentar-
se em estado potencial (eletricidade estática), como
carga (tensão), e em forma cinética como corrente
(eletricidade dinâmica). É a forma de energia mais
utilizada na execução de trabalho mecânico necessário à
produção de bens de consumo.
 
NA PERÍCIA TRABALHISTA PARA FINS DE ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE O EXPERT
JUDICIAL DEVERÁ, DENTRE OUTROS FATORES:
 
a) Descrever o ambiente de trabalho e as atividades
desempenhadas pelo Reclamante, de maneira a
retratar as condições ambientais no período de
trabalho alegado;
 
b) Indicar se a Reclamada fornecera ao Reclamante
Equipamentos de proteção Individual adequados ao
risco e em perfeito estado de conservação, e se esses
foram efetivamente utilizados;
 
c) Se havia, ou não, PROTEÇÃO COLETIVA adequada e
suficiente a proteger eficazmente o Reclamante dos
possíveis riscos nocivos à saúde;
 
 
 



NOVA NR 9 - ITENS
 
9.3.5.2 O estudo, desenvolvimento e implantação de
medidas de proteção coletiva deverão obedecer à
seguinte hierarquia:
 
a) medidas que eliminam ou reduzam a utilização ou
a formação de agentes prejudiciais à saúde;
 
b) medidas que previnam a liberação ou
disseminação desses agentes no ambiente de
trabalho;
 
c) medidas que reduzam os níveis ou a concentração
desses agentes no ambiente de trabalho.
 
9.3.5.3 A implantação de medidas de caráter coletivo
deverá ser acompanhada de treinamento dos
trabalhadores quanto os procedimentos que
assegurem a sua eficiência e de informação sobre as
eventuais limitações de proteção que ofereçam.
 
9.3.5.4 Quando comprovado pelo empregador ou
instituição a inviabilidade técnica da adoção de
medidas de proteção coletiva ou quando estas não
forem suficientes ou encontrarem-se em fase de
estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em
caráter complementar ou emergencial, deverão ser
adotadas outras medidas, obedecendo- se à seguinte
hierarquia:
 
a) medidas de caráter administrativo ou de
organização do trabalho;
 
b) utilização de equipamento de proteção individual -
EPI.
 
9.3.5.5 A utilização de EPI no âmbito do programa
deverá considerar as Normas Legais e Administrativas
em vigor e envolver no mínimo:
 
a) seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a
que o trabalhador está exposto e à atividade exercida,
considerando-se a eficiência necessária para o
controle da exposição ao risco e o conforto oferecido
segundo avaliação do trabalhador usuário;
 
b) programa de treinamento dos trabalhadores
quanto à sua correta utilização e orientação sobre as
limitações de proteção que o EPI oferece;
 
c) estabelecimento de normas ou procedimento para
promover o fornecimento, o uso, a guarda, a
higienização, a conservação, a manutenção e a
reposição do EPI, visando garantir as condições de
proteção originalmente estabelecidas;
d) caracterização das funções ou atividades dos

Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas
atividades, deverá solicitar aprovação de suas
instalações ao órgão regional do MTb (2.1); 

A inspeção prévia e a declaração de Instalações,
referidas, constituem os elementos capazes de
assegurar que o novo estabelecimento inicie suas
atividades livre de riscos de acidentes e/ou de
doenças do trabalho, razão pela qual o
estabelecimento que não atender ao disposto
naqueles itens fica sujeito ao impedimento de seu
funcionamento, até que seja cumprida a exigência
deste artigo (2.6); 

O DRT, à vista de laudo técnico do serviço
competente que demonstre grave e iminente risco
para o trabalhador, poderá interditar
estabelecimento, setor de serviço, máquina ou
equipamento, ou embargar obra, indicando na
decisão tomada, com a brevidade que a ocorrência
exigir as providências que deverão ser adotadas
para prevenção de acidentes do trabalho e
doenças profissionais (3.1); 

Durante a paralisação do serviço, em decorrência
da interdição ou do embargo, os empregados
receberão os salários como se estivessem em
efetivo serviço (3.10); 

O agente de inspeção do trabalho deverá lavrar o
respectivo auto de infração à vista de
descumprimento dos preceitos legais e/ou
regulamentares contidos nas Normas
Regulamentadoras Urbanas e Rurais, considerando
o critério da dupla visita... (28.1.3); 

O agente de inspeção do trabalho, com base em
critérios técnicos, poderá notificar os
empregadores concedendo prazos p/ a correção
das irregularidades encontradas (28.1.4);

O prazo para cumprimento dos itens notificados
deverá ser limitado a, no máximo, 60 (sessenta)
dias (28.1.4.1), prorrogável para 120 dias (28.1.4.2);

NR02 - INSPEÇÃO PRÉVIA: 
 

 

 
NR03 - EMBARGO OU INTERDIÇÃO: 
 

 

 
NR28 - FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES: 
 

 

 

 

ENTENDENDO AS RECOMENDAÇÕES PARA A SAÚDE OCUPACIONAL DO TRABALHADOR
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA DEMAIS NR’S



Garantir a saúde e a integridade dos
trabalhadores;
Definir atribuições e responsabilidades às pessoas
que administram;
Fazer previsão dos riscos que derivam do processo
de execução de obras;
Determinar medidas de proteção e prevenção que
evitem ações e situações de risco;
Aplicar técnicas de execução que reduzem ao
máximo os riscos de doenças e acidentes.

PCMAT e CIPA
Canteiros com alojamento
Banheiros
Vestiários
Alojamentos
Refeitório
Cozinha
Demolição e escavação
Armação e armaduras
Estruturas de concreto ou metálicas
Escadas
Proteções contra queda
Transporte vertical, horizontal e estocagem
Operação de máquinas
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

de planejamento e organização.
 
Que objetivam a implementação de medidas de
controle e sistemas preventivos de segurança nos
processos, nas condições e no meio ambiente de
trabalho na indústria da construção.
 
Como consta na NR 18, é vedado o ingresso ou a
permanência de trabalhadores no canteiro de obras,
sem que estejam assegurados pelas medidas
previstas nesta NR e compatíveis com a fase da obra.
Principais Objetivos da NR 18:
 

 
A seguir, iremos ver alguns dos pontos mais
relevantes da NR 18:
 

 
ITENS E SUBITENS PARA AS QUESTÕES DE

NEUTRALIZAÇÃO DOS ADICIONAIS
18.4 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

(PGR)
 

São obrigatórias a elaboração e a implementação do
PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos
ocupacionais e suas respectivas medidas de
prevenção.
 
O PGR deve ser elaborado por profissional legalmente
habilitado em segurança do trabalho e implementado
sob responsabilidade da organização.
 
 
 

Identificação e Avaliação da Exposição aos Agentes
Ambientais
Avaliação das Exposições aos Agentes Ambientais
Medidas de Prevenção e Controle das Exposições
Nova NR 9

higienização, a conservação, a manutenção e a
reposição do EPI, visando garantir as condições de
proteção originalmente estabelecidas;
 
d) caracterização das funções ou atividades dos
trabalhadores, com a respectiva identificação dos
EPI’s utilizados para os riscos ambientais.
 
Nova NR 9 - 10 coisas que as pessoas não sabem
Modificação das NR 7, NR 9, NR 17 e a criação de uma
nova NR com o título: Programa de Gerenciamento de
Risco.
 
Assim como já esta regulamentada a Nova NR 1. 
NR 9– PPRA ou a Nova NR 9 - Agentes Ambientais.
 
Nova NR 9 - Então, decide o caminho para SST?
Desse modo, o novo texto propõe a mudança do
nome de Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA) para Agentes Ambientais. 
 
Objetivo da Nova NR 9
Já de início: O item 9.1.1 e que se repete em 9.2.1, não
colocaram o Risco Ergonômico, nem Risco Mecânico
na redação da Nova redação da NR-9.
 
Como pudesse separar Acidentes do Trabalho/Doença
Profissional e Ergonomia.
 
CAMPO DE APLICAÇÃO
 
3º – No item 9.2.2 o texto aponta que a Nova NR 9 deve
ser utilizada para PREVENÇÃO E CONTROLE DE RISCOS
e não para caracterizar insalubridade e periculosidade.
 
De fato, quando pensamos em prevenção, precisamos
avaliar o risco e tomar medidas que o elimine ou
minimize e controle o risco.
 
Portanto, teve-se a preocupação em inserir na Nova NR
9 a necessidade das medidas para neutralização dos
agentes (Insalubre e Perigoso).
 
 

 
NOVA NR-18

RESUMO DOS PRINCIPAIS PONTOS:
 

A NR 18 talvez seja a norma regulamentadora mais
importante para o setor da construção civil. Ela
estabelece diretrizes de ordem administrativa, de
planejamento e organização.
 



os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores
estarão expostos;
 
a descrição dos equipamentos e das medidas de
proteção coletiva a serem implementadas;
 
1. a identificação e a indicação dos EPI a serem
utilizados;
 
2. a descrição de uso e a indicação de procedimentos
quanto aos Equipamentos de Proteção
 
3. Coletiva (EPC) e EPI, conforme as etapas das tarefas
a serem realizadas;
 
4. a descrição das medidas de prevenção a serem
observadas durante a execução dos serviços,
 
5. dentre outras medidas a serem previstas e
prescritas por profissional legalmente habilitado em
segurança do trabalho.
 
As tarefas envolvendo soluções alternativas somente
devem ser iniciadas com autorização especial,
precedida de análise de risco e permissão de
trabalho, que contemple os treinamentos, os
procedimentos operacionais, os materiais, as
ferramentas e outros dispositivos necessários à
execução segura da tarefa.
 
A documentação relativa à adoção de soluções
alternativas integra o PGR do canteiro de obras,
devendo estar disponível no local de trabalho e
acompanhada das respectivas memórias de cálculo,
especificações técnicas e procedimentos de trabalho.
 
18.14 Capacitação
 
18.14.1 A capacitação dos trabalhadores da indústria
da construção será feita de acordo com o disposta na
NR-01 (Disposições Gerais).
 
18.14.1.1 A carga horária, a periodicidade e o
conteúdo dos treinamentos devem obedecer ao
Anexo I desta NR.
 
18.14.2 A capacitação, quando envolver a operação de
máquina ou equipamento, deve ser compatível com a
máquina ou equipamento a ser utilizado.
 
18.14.3 O treinamento básico em segurança do
trabalho, conforme o Quadro 1 do Anexo I desta NR,
deve ser presencial.
 
18.14.4 Os treinamentos devem ser realizados em
local que ofereça condições mínimas de conforto e
higiene.
 

O PGR, além de contemplar as exigências previstas na
NR-01, deve conter os seguintes documentos:
 
1. projeto da área de vivência do canteiro de obras e
de eventual frente de trabalho, em conformidade com
o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional
legalmente habilitado;
 
2. projeto elétrico das instalações temporárias,
elaborado por profissional legalmente habilitado;
 
3. projetos dos sistemas de proteção coletiva
elaborados por profissional legalmente habilitado;
 
4. projetos dos Sistemas de Proteção Individual
Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados
por profissional legalmente habilitado;
 
5. relação dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) e suas respectivas especificações técnicas, de
acordo com os riscos ocupacionais existentes.
 
O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa
em que se encontra o canteiro de obras.
 
As empresas contratadas devem fornecer ao
contratante o inventário de riscos ocupacionais
específicos de suas atividades, o qual deve ser
contemplado no PGR do canteiro de obras.
 
As frentes de trabalho devem ser consideradas na
elaboração e implementação do PGR.
 
São facultadas às empresas construtoras,
regularmente registradas no Sistema CONFEA/CREA,
sob responsabilidade de profissional legalmente
habilitado em segurança do trabalho, mediante
cumprimento dos requisitos previstos nos subitens
seguintes, a adoção de soluções alternativas às
medidas de proteção coletiva previstas nesta NR, a
adoção de técnicas de trabalho e o uso de
equipamentos, tecnologias e outros dispositivos que:
 
1. propiciem avanço tecnológico em segurança,
higiene e saúde dos trabalhadores;
 
2. objetivem a implementação de medidas de
controle e de sistemas preventivos de segurança nos
processos, nas condições e no meio ambiente de
trabalho na indústria da construção;
 
3. garantam a realização das tarefas e atividades de
modo seguro e saudável.
 
As tarefas a serem executadas mediante a adoção de
soluções alternativas devem estar
expressamente  previstas em procedimentos de
segurança do trabalho, nos quais devem constar:
 
 



NR – 33 – TRABALHO EM ÁREA CONFINADA:
 
33.3.2 Medidas técnicas de prevenção:
 
a) identificar, isolar e sinalizar os espaços confinados
para evitar a entrada de pessoas não autorizadas;
b) antecipar e reconhecer os riscos nos espaços
confinados;
c) proceder à avaliação e controle dos riscos físicos,
químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos;
d) prever a implantação de travas, bloqueios, alívio,
lacre e etiquetagem;
e) implementar medidas necessárias para eliminação
ou controle dos riscos atmosféricos em espaços
confinados;
f) avaliar a atmosfera nos espaços confinados, antes
da entrada de trabalhadores, para verificar se o seu
interior é seguro;
g) manter condições atmosféricas aceitáveis na
entrada e durante toda a realização dos trabalhos,
monitorando, ventilando, purgando, lavando ou
inertizando o espaço confinado;
h) monitorar continuamente a atmosfera nos espaços
confinados nas áreas onde os trabalhadores
autorizados estiverem desempenhando as suas
tarefas, para verificar se as condições de acesso e
permanência são seguras;
i) proibir a ventilação com oxigênio puro;
j) testar os equipamentos de medição antes de cada
utilização; e
k) utilizar equipamento de leitura direta,
intrinsecamente seguro, provido de alarme, calibrado
e protegido contra emissões eletromagnéticas ou
interferências de radiofrequência.
 
33.3.2.1 Os equipamentos fixos e portáteis, inclusive
os de comunicação e de movimentação vertical e
horizontal, devem ser adequados aos riscos dos
espaços confinados;
 
33.3.2.2 Em áreas classificadas os equipamentos
devem estar certificados ou possuir documento
contemplado no âmbito do Sistema Brasileiro de
Avaliação da Conformidade - INMETRO.
 
33.3.2.3 As avaliações atmosféricas iniciais devem ser
realizadas fora do espaço confinado.
 
NR – 35 TRABALHO EM ALTURA:
 
Todo trabalho em altura deve ser precedido de
Análise de Risco.
 
35.4.5.1 A Análise de Risco deve, além dos riscos
inerentes ao trabalho em altura, considerar:
 

18.14.5 Os treinamentos devem possuir avaliação de
modo a aferir o conhecimento adquirido pelo
trabalhador, exceto para o treinamento inicial.
 
18.15 Operações de máquinas
 
A operação de máquinas deve ser feita apenas por
profissional qualificado e identificado por crachá com
essa função. Deve haver um mecanismo para que
outras pessoas não mexam no equipamento quando
fora de serviço, e outro para que possam desligá-lo
em situação de emergência – deve ser fácil ao
operador e outros evitar acidentes.
 
18.16 Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
proteção contra incêndio e sinalização
 
Os equipamentos de proteção individual são um
direito e obrigação dos funcionários. Direito porque o
empregador deve fornecer todos aqueles necessários
para evitar acidentes e doenças advindas do
ambiente de trabalho. E dever porque o funcionário
não pode se recusar a usá-los para garantir a sua
segurança e a de todos. Deve-se criar uma cultura
dentro do canteiro pelo uso.
 
Os funcionários devem ser treinados e possuir
condições que evitem tragédias em situações como
incêndios. Todo o canteiro deve ser sinalizado para
demarcar possíveis perigos, rotas seguras de fuga e
instalações em seu interior.
 
1. Andaimes suspensos motorizados
2. A norma determina que nesse tipo de andaime
sejam instalados:
3. Cabos de alimentação de dupla isolação
4. Plugs e/ou tomadas blindadas
5. Aterramento elétrico
6. Dispositivo Diferencial Residual (DR)
7. Fim de curso superior e batente.
 
O conjunto motor deve possuir dispositivo mecânico
de emergência, automaticamente acionado em caso
de pane elétrica.
 
De forma a manter a plataforma parada em altura
bem como permitir a descida segura até o ponto de
apoio inferior, quando acionado.
 
Também deve haver dispositivo que impeça a
movimentação sob inclinações superiores a 15º C,
mantendo assim nivelada a plataforma no ponto de
trabalho.
 
O equipamento deve ser desligado e protegido
quando fora de serviço.
 
 



35.4.8.1 A Permissão de Trabalho deve conter:
 
a) os requisitos mínimos a serem atendidos para a
execução dos trabalhos;
b) as disposições e medidas estabelecidas na Análise
de Risco;
c) a relação de todos os envolvidos e suas
autorizações.
 
35.4.8.2 A Permissão de Trabalho deve ter validade
limitada à duração da atividade, restrita ao turno de
trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável
pela aprovação nas situações em que não ocorram
mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe
de trabalho.
 
35.5 Sistemas de Proteção contra quedas (Nova
Redação dada pela Portaria MTE 1.113/2016)
 
35.5.1 É obrigatória a utilização de sistema de
proteção contra quedas sempre que não for possível
evitar o trabalho em altura. (NR)
 
35.5.2 O sistema de proteção contra quedas deve:
(NR)
 
a) ser adequado à tarefa a ser executada; (NR)
b) ser selecionado de acordo com Análise de Risco,
considerando, além dos riscos a que o trabalhador
está exposto, os riscos adicionais; (NR)
c) ser selecionado por profissional qualificado em
segurança do trabalho; (NR)
d) ter resistência para suportar a força máxima
aplicável prevista quando de uma queda; (NR)
e) atender às normas técnicas nacionais ou na sua
inexistência às normas internacionais aplicáveis; (NR)
f) ter todos os seus elementos compatíveis e
submetidos a uma sistemática de inspeção. (NR)
 
35.5.3 A seleção do sistema de proteção contra
quedas deve considerar a utilização: (NR)
 
a) de sistema de proteção coletiva contra quedas -
SPCQ; (NR)
b) de sistema de proteção individual contra quedas -
SPIQ, nas seguintes situações: (NR)
b.1) na impossibilidade de adoção do SPCQ; (NR)
b.2) sempre que o SPCQ não ofereça completa
proteção contra os riscos de queda; (NR)
b.3) para atender situações de emergência. (NR)
 
35.5.3.1 O SPCQ deve ser projetado por profissional
legalmente habilitado. (NR)
 
35.5.4 O SPIQ pode ser de restrição de
movimentação, de retenção de queda, de
posicionamento no trabalho ou de acesso por cordas.
(NR)
 
 

a) o local em que os serviços serão executados e seu
entorno;
b) o isolamento e a sinalização no entorno da área de
trabalho;
c) o estabelecimento dos sistemas e pontos de
ancoragem;
d) as condições meteorológicas adversas;
e) a seleção, inspeção, forma de utilização e limitação
de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual,
atendendo às normas técnicas vigentes, às
orientações dos fabricantes e aos princípios da
redução do impacto e dos fatores de queda;
f) o risco de queda de materiais e ferramentas;
g) os trabalhos simultâneos que apresentem riscos
específicos;
h) o atendimento aos requisitos de segurança e saúde
contidos nas demais normas regulamentadoras;
i) os riscos adicionais;
j) as condições impeditivas;
k) as situações de emergência e o planejamento do
resgate e primeiros socorros, de forma a reduzir o
tempo da suspensão inerte do trabalhador;
l) a necessidade de sistema de comunicação;
m) a forma de supervisão.
 
35.4.6 Para atividades rotineiras de trabalho em
altura a análise de risco pode estar contemplada no
respectivo procedimento operacional.
 
35.4.6.1 Os procedimentos operacionais para as
atividades rotineiras de trabalho em altura devem
conter, no mínimo:
 
a) as diretrizes e requisitos da tarefa;
b) as orientações administrativas;
c) o detalhamento da tarefa;
d) as medidas de controle dos riscos características à
rotina;
e) as condições impeditivas;
f) os sistemas de proteção coletiva e individual
necessários;
g) as competências e responsabilidades.
 
35.4.7 As atividades de trabalho em altura não
rotineiras devem ser previamente autorizadas
mediante Permissão de Trabalho.
 
35.4.7.1 Para as atividades não rotineiras as medidas
de controle devem ser evidenciadas na Análise de
Risco e na Permissão de Trabalho.
 
35.4.8 A Permissão de Trabalho deve ser emitida,
aprovada pelo responsável pela autorização da
permissão, disponibilizada no local de execução da
atividade e, ao final, encerrada e arquivada de forma
a permitir sua rastreabilidade.
 
 
 



35.5.7.2 Pode ser autorizada a execução de trabalho
em altura utilizando acesso por cordas em condições
com ventos superiores a quarenta quilômetros por
hora e inferiores a quarenta e seis quilômetros por
hora, desde que atendidos os seguintes requisitos:
 
a) justificar a impossibilidade do adiamento dos
serviços mediante documento assinado pelo
responsável pela execução dos serviços;
b) elaborar Análise de Risco complementar com
avaliação dos riscos, suas causas, consequências e
medidas de controle, efetuada por equipe
multidisciplinar coordenada por profissional
qualificado em segurança do trabalho ou, na
inexistência deste, pelo responsável pelo
cumprimento desta norma, anexada à justificativa,
com as medidas de proteção adicionais aplicáveis,
assinada por todos os participantes;
c) implantar medidas adicionais de segurança que
possibilitem a realização das atividades;
d) ser realizada mediante operação assistida pelo
supervisor das atividades.
 

PROCEDIMENTOS DE TRABALHO E SEGURANÇA
PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE

TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO
(PCMAT):

 
São obrigatórios a elaboração e o cumprimento do
PCMAT nos estabelecimentos com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos
desta NR e outros dispositivos complementares de
segurança.
 
O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na
NR 9 - Programa de Prevenção e Riscos Ambientais.
A implementação do PCMAT em obra é de
responsabilidade da construtora e/ou do
empregador.
 
Documentos que integram o PCMAT: (Alterado pela
Portaria SIT n.º 296/2011).
 
a) memorial sobre condições e meio ambiente de
trabalho nas atividades e operações, levando-se em
consideração riscos de acidentes e de doenças do
trabalho e suas respectivas medidas preventivas;
b) projeto de execução das proteções coletivas em
conformidade com as etapas de execução da obra;
c) especificação técnica das proteções coletivas e
individuais a serem utilizadas;
d) Cronograma de implantação das medidas
preventivas definidas no PCMAT em conformidade
com as etapas de execução da obra. (Alterado pela
Portaria SIT n.º 296/2011).
e) Layout inicial e atualizado do canteiro de obras
e/ou frente de trabalho, contemplando, inclusive,
previsão de dimensionamento das áreas de vivência.
(Alterado pela Portaria SIT n.º 296/2011).
f) layout inicial do canteiro de obras, contemplando,

posicionamento no trabalho ou de acesso por cordas.
(NR)
 
35.5.5 O SPIQ é constituído dos seguintes elementos:
(NR)
 
a) sistema de ancoragem; (NR)
b) elemento de ligação; (NR)
c) equipamento de proteção individual. (NR)
 
35.5.5.1 Os equipamentos de proteção individual
devem ser: (NR)
 
a) certificados; (NR)
b) adequados para a utilização pretendida; (NR)
c) utilizados considerando os limites de uso; (NR)
d) ajustados ao peso e à altura do trabalhador. (NR)
 
35.5.5.1.1 O fabricante e/ou o fornecedor de EPI deve
disponibilizar informações quanto ao desempenho
dos equipamentos e os limites de uso, considerando a
massa total aplicada ao sistema (trabalhador e
equipamentos) e os demais aspectos previstos no
item 35.5.11. (NR) 
 
35.5.6 Na aquisição e periodicamente devem ser
efetuadas inspeções do SPIQ, recusando-se os
elementos que apresentem defeitos ou deformações.
(NR)
 
35.5.6.1 Antes do início dos trabalhos deve ser
efetuada inspeção rotineira de todos os elementos do
SPIQ. (NR)
 
A Análise de Risco prevista nesta norma deve
considerar para o SPIQ minimamente os seguintes
aspectos: (NR)
 
a) que o trabalhador deve permanecer conectado ao
sistema durante todo o período de exposição ao risco
de queda; (NR)
b) distância de queda livre; (NR)
c) o fator de queda; (NR)
d) a utilização de um elemento de ligação que garanta
um impacto de no máximo 6 kN seja transmitido ao
trabalhador quando da retenção de uma queda; (NR)
e) a zona livre de queda; (NR)
f) compatibilidade entre os elementos do SPIQ. (NR)
 
Condições impeditivas
 
35.5.7.1 Além das condições impeditivas identificadas
na Análise de Risco, como estabelece o item
35.5.7.1.1, alínea “j” da NR-35, o trabalho de acesso
por corda deve ser interrompido imediatamente em
caso de ventos superiores a quarenta quilômetros por
hora.
35.5.7.2 Pode ser autorizada a execução de trabalho
em altura utilizando acesso por cordas em condições
com ventos superiores a quarenta quilômetros por



a) sempre que as medidas de ordem geral não
ofereçam completa proteção contra os riscos de
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e
do trabalho;
b) enquanto as medidas de proteção coletiva
estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.
 
Portanto, o uso do EPI não deverá ser indiscriminado,
ao contrário, deveria até ser evitado, desde que as
medidas de caráter coletivo aplicadas, efetivamente
eliminem a condição de risco.
 
Por exemplo, nenhuma proteção individual evitará as
consequências de um atropelamento, enquanto que a
construção de uma passarela sobre uma via de
transito intenso (medida de caráter coletivo) evitará o
atropelamento dos pedestres que queiram atravessa-
la (evidentemente só protegerá quem efetivamente a
utilizar).
 
Da mesma forma, se constitui em proteção mais
adequada para o trabalho em redes elétrica, a
observação pelo eletricista, dos seis passos da
desenergização elétrica, ao invés de apenas se utilizar
luvas isolantes de borracha.
 
Tal postura é reforçada pela própria NR-10, que
estabelece em no item 10.2.9.1 - Nos trabalhos em
instalações elétricas, quando as medidas de proteção
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes
para controlar os riscos, devem ser adotados
equipamentos de proteção individual específicos e
adequados às atividades desenvolvidas, em
atendimento ao disposto na NR 6.
 
USO ADEQUADO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

(EPI E EPC)
 
A não utilização adequada de Equipamentos de
Proteção Individual (EPI’s) e Coletiva (EPC’s) é um dos
principais causadores de acidentes de trabalho na
construção civil, a partir de agora esses mecanismos
deverão fazer parte do uniforme de trabalho de todo
e qualquer trabalhador que adentrar os canteiros de
obras da sua empresa!
 
Os EPIs são dispositivos utilizados pelo trabalhador
com a finalidade de protegê-lo de riscos à sua saúde e
segurança enquanto desenvolve determinadas
atividades profissionais. Já os EPC’s servem a esse
mesmo objetivo, mas para proteger um grupo de
pessoas.
 
A Norma Regulamentadora (NR-6) que exige que o
empregador adquira EPI’s de acordo com o risco de
cada atividade, oriente quanto à utilização adequada
e exija seu uso e responsabilize-se pela sua troca e
manutenção?
Sendo assim, é fundamental fazer levantamentos e

e/ou frente de trabalho, contemplando, inclusive,
previsão de dimensionamento das áreas de vivência.
(Alterado pela Portaria SIT n.º 296/2011).
f) layout inicial do canteiro de obras, contemplando,
inclusive, previsão de dimensionamento das áreas de
vivência;
g) programa educativo contemplando a temática de
prevenção de acidentes e doenças do trabalho, com
sua carga horária.
 
Devem ser elaborados procedimentos de trabalho e
segurança específicos, padronizados, com descrição
detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da
análise de risco.
 
Os procedimentos de trabalho e segurança não
podem ser as únicas medidas de proteção adotadas
para se prevenir acidentes, sendo considerados
complementos e não substitutos das medidas de
proteção coletivas necessárias para a garantia da
segurança e saúde dos trabalhadores.
 
Ao inicio de cada turno de trabalho ou após nova
preparação da máquina ou equipamento, o operador
deve efetuar inspeção rotineira das condições de
operacionalidade e segurança e, se constatadas
anormalidades que afetem a segurança, as atividades
devem ser interrompidas, com a comunicação ao
superior hierárquico.
 
Os serviços em máquinas e equipamentos que
envolvam risco de acidentes de trabalho devem ser
precedidos de ordens de serviço – OS - específicas,
contendo, no mínimo:
 
a) a descrição do serviço;
b) a data e o local de realização;
c) o nome e a função dos trabalhadores; e
d) os responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS,
de acordo com os procedimentos de trabalho e
segurança.
 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E.P.I.
USO DO EPI, NEM DEMAIS E NEM DE MENOS

 
A norma regulamentadora NR-6, classifica como
equipamentos de proteção individual - EPI, todo
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado
pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos
capazes de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho.
 
Estabelece também, que a empresa é obrigada a
fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI
adequado ao risco, em perfeito estado de
conservação e funcionamento, nas seguintes
circunstâncias:
 
 



O contato acidental com o acessório de trabalho
rotativo pode enroscar na sua roupa, puxando o
acessório de trabalho de encontro ao seu corpo.
Limpe regularmente os orifícios de ventilação da
ferramenta. A ventoinha do motor carrega a poeira
para dentro da carcaça e o acúmulo excessivo de pó
metálico pode causar riscos elétricos.
 
Não opere a ferramenta próximo a materiais
inflamáveis. Faíscas podem inflamar estes materiais.
Não use acessórios de trabalho que requeiram
líquidos para resfriamento. O uso de água ou outro
líquido para resfriamento pode resultar em
eletrocussão ou choque elétrico. Isso não é aplicável
às ferramentas especificamente projetadas para uso
com um sistema líquido.
 
Deve ser ressaltado que o contragolpe é uma reação
repentina à compressão ou bloqueio de um
disco/rebolo rotativo, disco de apoio, escova de fios
de aço ou qualquer outro acessório. O travamento ou
o bloqueio levam a uma parada abrupta do acessório
em rotação, o que, por sua vez, faz com que uma
ferramenta descontrolada seja forçada na direção
oposta do acessório rotativo no ponto de contato.
 
INTRODUÇÃO
 
O trabalho seguro exige o uso correto dos
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). As
recomendações hoje existentes para o uso de EPI são
bastante genéricas e padronizadas, não considerando
variáveis importantes como o tipo de equipamento
utilizado na operação, os níveis reais de exposição e,
até mesmo, as características ambientais e da cultura
onde o produto será aplicado.
 
A própria NR 06 - Norma Regulamentadora 06 do
Ministério do Trabalho e Emprego diz que o
empregador ou equiparado deve fornecer
equipamentos de proteção individual e vestimentas
adequadas aos riscos, que não propiciem desconforto
térmico prejudicial ao trabalhador.
 
Estas variáveis acarretam muitas vezes gastos
desnecessários, recomendações inadequadas e
podem aumentar o risco do trabalhador, ao invés de
diminuí-lo.
 
USO DOS EPI
 
Para proteger adequadamente, os EPI deverão ser
vestidos e retirados de forma correta.

cada atividade, oriente quanto à utilização adequada
e exija seu uso e responsabilize-se pela sua troca e
manutenção?
 
Sendo assim, é fundamental fazer levantamentos e
avaliações das atividades que serão desenvolvidas em
seus canteiros de obras para se certificar que os
trabalhadores estejam operando em condições
seguras. Para isso, você pode pedir opinião
especializada – a um técnico de segurança do
trabalho, por exemplo - e ainda pesquisar sobre os
equipamentos que outras construtoras estão
utilizando.
 
Dependendo da aplicação, use protetor facial, luvas
de segurança e óculos de segurança. Quando
apropriado, use máscara contra pó, protetores
auriculares, luvas e avental capaz de bloquear
pequenos abrasivos ou fragmentos da peça de
trabalho. O protetor ocular deve ser capaz de
bloquear fragmentos arremessados, gerados pelas
várias operações.
 
A máscara contra pó ou respirador deve capaz de
filtrar as partículas geradas pela operação. A
exposição prolongada a altos níveis de ruído pode
causar perda auditiva. Mantenha os observadores a
uma distância segura da área de trabalho. Qualquer
pessoa que entre na área de trabalho deve usar
equipamento de proteção individual.
 
Os fragmentos da peça de trabalho ou de um
acessório de trabalho quebrado podem ser
arremessados além da área de operação e causar
ferimentos. Segure a ferramenta elétrica somente
pelas superfícies isoladas da empunhadura ao
executar uma operação onde o acessório de corte
pode entrar em contato com fiação oculta ou com seu
próprio cordão de alimentação.
 
O acessório de corte que entra em contato com um
fio energizado pode tornar vivas as partes metálicas
expostas da ferramenta e pode causar choque
elétrico ao operador. Esse aviso pode ser omitido se o
polimento ou lixamento forem as únicas operações
recomendadas. Posicione o cordão afastado do
acessório rotativo.
 
Ao se perder o controle, o cordão pode ser cortado ou
enroscar e sua mão ou braço pode ser puxado ao
encontro do acessório rotativo. Nunca repouse a
ferramenta até que o acessório de trabalho pare
completamente. O acessório de trabalho rotativo
pode agarrar na superfície e causar a perda de
controle da ferramenta. Não ligue a ferramenta
enquanto estiver transportando-a.
 
 



É recomendado que o fornecimento de EPI e que
treinamentos ministrados sejam registrados
através de documentação apropriada para
eventuais esclarecimentos em causas trabalhistas.

Os responsáveis pela aplicação devem ler e seguir
as informações contidas nos rótulos, bulas e nas
Fichas de Informação de Segurança de Produto
(FISPQ), fornecidas pelas indústrias, sobre os EPI
que devem ser utilizados para cada produto. 

 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O simples fornecimento dos equipamentos de
proteção individual não garante a proteção da saúde
do trabalhador e nem evita contaminações.
Incorretamente utilizados, os EPI podem
comprometer ainda mais a segurança do trabalhador.
 
Disposições finais
 
Os trabalhadores devem interromper suas tarefas
exercendo o direito de recusa, sempre que
constatarem evidências de riscos graves e iminentes
para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas,
comunicando imediatamente o fato a seu superior
hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis.
 
As empresas devem promover ações de controle de
riscos originados por outrem em suas instalações
elétricas e oferecer, de imediato, quando cabível,
denúncia aos órgãos competentes.
 
Na ocorrência do não cumprimento das normas
constantes nesta NR, o MTE adotará as providências
estabelecidas na NR 3.
 
A documentação prevista nesta NR deve estar
permanentemente à disposição dos trabalhadores
que atuam em serviços e instalações elétricas,
respeitadas as abrangências, limitações e
interferências nas tarefas.
 
A documentação prevista nesta NR deve estar,
permanentemente, à disposição das autoridades
competentes.
 
DICAS PARA ESTIMULAR O USO DOS
EQUIPAMENTOS
 
Primeiramente, as responsabilidades legais de
empregados e empregadores coma relação a
utilização dos EPIs, são estabelecidas pela NR-6:
 
CABE AO EMPREGADOR:
 
a) adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade;
b) exigir seu uso;
 
 

EPI são desconfortáveis;
O aplicador não usa EPI

trabalho, devidamente higienizados.
instruir e treinar quanto ao uso dos EPI.
fiscalizar e exigir o uso dos EPI.
repor os EPI danificados.

usar e conservar os EPI.

O empregador poderá vir a responder na área
criminal ou cível, além de ser multado pelo
Ministério do Trabalho.

O funcionário estará sujeito a sanções trabalhistas,
podendo até ser demitido por justa causa.

MITOS
 
Existem alguns mitos que não servem mais como
desculpa para não usar EPI:
 

 
O trabalhador recusa-se a usar os EPI somente
quando não foi conscientizado do risco e da
importância de proteger sua saúde.
 
O aplicador profissional exige os EPI para trabalhar.
Na década de 80, quase ninguém usava cinto de
segurança nos automóveis. hoje, a maioria dos
motoristas usa e reconhece a importância.
 
POR QUE USAR EPI?
 
EPI são ferramentas de trabalho que visam proteger a
saúde do trabalhador que atua na área elétrica,
reduzindo os riscos de choques elétricos decorrentes
da exposição.
 
A função básica dos EPI é proteger o individuo de
contato com eletricidade, neutralizando o risco.
 
O uso do EPI é uma exigência da legislação trabalhista
brasileira através de suas Normas Regulamentadoras.
O não cumprimento poderá acarretar ações de
responsabilidade cível e penal, além de multas aos
infratores.
 
RESPONSABILIDADES
 
A legislação trabalhista prevê que: É obrigação do
empregador fornecer os EPI adequados ao:
 

 
É obrigação do Trabalhador:
 

 
Quem falhar nestas obrigações poderá ser
responsabilizado:
 

 



ESTABELECER a utilização de EPI’s e EPC’s como regra
da empresa e realizar auditorias de fiscalização para
criar o hábito do uso.
 
Afinal de contas, de nada adianta investir em
equipamentos de proteção se os principais
contemplados não enxergarem sentido nessa
iniciativa!
 
OUTROS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SEGURANÇA
 
A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores,
gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito
estado de conservação e funcionamento, consoante
às disposições contidas na NR 6 - Equipamento de
Proteção Individual - EPI.
 
Em serviços de montagem industrial, montagem e
desmontagem de gruas, andaimes, torres de
elevadores, estruturas metálicas e assemelhados
onde haja necessidade de movimentação do
trabalhador e não seja possível a instalação de cabo-
guia de segurança, é obrigatório o uso de duplo
talabarte, mosquetão de aço inox com abertura
mínima de cinquenta milímetros e dupla trava.
(Inclusão dada pela Portaria SIT 201/2011).
 
As ferramentas e materiais utilizados nas
intervenções em máquinas e equipamentos devem
ser adequados às operações realizadas.
 
Os acessórios e ferramental utilizados pelas
ferramentas elétricas manuais ou de bancada devem
ser adequados às operações realizadas.
 
É proibido o porte de ferramentas manuais em bolsos
ou locais não apropriados a essa finalidade.
 
As ferramentas e equipamentos tracionados devem
possuir sistemas de engate padronizado para
reboque pelo sistema de tração, de modo a assegurar
o acoplamento e desacoplamento fácil e seguro, bem
como a impedir o desacoplamento acidental durante
a utilização.
 
A indicação de uso dos sistemas de engate
padronizado mencionados no item anterior deve ficar
em local de fácil visualização e afixada em local
próximo da conexão.
 
Para fins de aplicação o apêndice e bibliografia de
referência são obrigações complementares, com
disposições especiais ou exceções a um tipo
específico de ferramenta ou equipamento, além das
já estabelecidas nas respectivas NR’s, sem prejuízo ao
disposto em Norma NBR da ABNT específica.
 

c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança
e saúde no trabalho;
d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso
adequado guarda e conservação;
e) substituir imediatamente, quando danificado ou
extraviado;
f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção
periódica; e,
g) comunicar ao MTb qualquer irregularidade
observada.
h) registrar o seu fornecimento ao trabalhador,
podendo ser adotados livros, fichas ou sistema
eletrônico.
 
CABE AO EMPREGADO QUANTO AO EPI:
 
a) usar, utilizando apenas para a finalidade a que se
destina;
b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
c) comunicar ao empregador qualquer alteração que
o torne impróprio para uso; e,
d) cumprir as determinações do empregador sobre o
uso adequado.
 
É importante que os EPIs sejam utilizados com
responsabilidade e sabedoria, selecionando o
equipamento de proteção adequado para fazer frente
aos riscos identificados, esclarecendo ao trabalhador
a razão da indicação e da necessidade daquele EPI de
forma a que haja comprometimento na sua utilização
e conservação.
 
Um trabalhador pode deixar de utilizar um dispositivo
de proteção por diversos motivos: não ter consciência
do real risco que sua atividade representa, achar
incômodo e até pela falta de hábito. Sendo assim, sua
construtora precisa avaliar se está agindo da forma
certa para incentivar o uso.
 
Para ajudar a contornar essas situações, algumas
dicas interessantes que a construtora pode colocar
em prática são:
 
OFERECER equipamentos de proteção de qualidade
que sejam confortáveis de usar e não atrapalhem o
desenvolvimento do trabalho;
 
ENVOLVER os colaboradores na escolha do
fornecedor dos EPIs, pedindo para que façam os
testes e escolham os produtos que ofereçam mais
conforto e - por que não? - melhor design. Assim, não
terão desculpa para não usar, já que foram eles
mesmos quem escolheram;
 
ORGANIZAR-SE para entregar periodicamente os
equipamentos certos para cada atividade e trocá-los
antes da data de validade;
 
 



desde simples folhetos instrutivos sobre temas
específicos, como cartilhas de dicas de segurança, até
outras fontes de informação para relatórios mais
detalhados, livros, entre outros. Em caso de
problemas de linguagem, pôsteres com ilustrações e
símbolos podem simplificar e esclarecer certas
mensagens. Para destacá-los, você pode colocar em
painéis exclusivos para esse tipo de comunicação!
 
CUIDADO COM A LINGUAGEM UTILIZADA COM
CADA PÚBLICO:
O modo como você se comunica com seus
funcionários faz toda a diferença para que eles
acreditem na sua mensagem. A regra aqui é dar
feedbacks objetivos. O ideal é que você não utilize
uma linguagem ambígua e subjetiva, ou seja, repleta
de adjetivos e que possibilite diversas interpretações.
Dizer que seu funcionário é desorganizado,
desleixado ou desatento só resulta em ressentimento
e discordância em relação aos comportamentos de
segurança defendidos por sua empresa. Afirmar
também que um acidente foi resultado de “azar”
fornece a interpretação de que não poderia ter sido
evitado. Essa constatação vai na contramão do
trabalho preventivo de segurança do trabalho que
deve identificar os riscos envolvidos nas tarefas do dia
a dia. Veja abaixo outros três exemplos de como
tornar frases negativas em positivas:
 

Nas situações onde as referências indicadas ou
anexas conflitarem com os itens da parte geral da
NR’s 10; 16 e/ou 18, prevalecem os requisitos das NR’s
citadas. (Inserido pela Portaria MTPS n.º 509, de 29 de
abril de 2016)
 
TREINAMENTOS
 
TREINAMENTOS E CAMPANHAS:
Treinamentos são as melhores ferramentas para
cobrir qualquer lacuna de conhecimento que grupos
e áreas de alto risco tenham. Assim, a percepção de
risco é ajustada. Programas de treinamento pró-
ativos funcionam bem para estimular atitudes
positivas e construtivas para saúde e segurança do
local de trabalho, mantendo sempre em mente as
necessidades específicas da sua equipe.
 
Para envolver toda a equipe no processo de
melhorias, campanhas para estimular a comunicação
de incidentes e acidentes também são importantes,
pois muitos trabalhadores ainda têm receio de
denunciar condições e situações irregulares por medo
de serem recriminados.
 
BROCHURAS, CARTAZES E VÍDEOS:
Como há muitas informações sobre saúde e
segurança no trabalho que devem ser repassadas,
torná-las facilmente acessíveis e compreensíveis é um
dos passos principais. Vídeos e até um website para
fornecer e centralizar todos os documentos
referentes a este setor na sua empresa podem ser
bons recursos para disponibilizar essas informações.
Vale apenas lembrar que o site deve ser divulgado
internamente, pois precisa de visibilidade para
cumprir seu objetivo. No canteiro de obras, onde os
riscos são mais presentes e existe um foco para
prevenção, a comunicação deve ser ainda mais
intensiva. O uso de placas e instruções de segurança
ajudam a alertar os trabalhadores sobre os cuidados
necessários para prevenção de acidentes. É cada vez
mais comum que os trabalhadores estejam com seus
smartphones, na obra, por exemplo, e seu uso em
geral é positivo, mas pode haver riscos, especialmente
quando o uso não é profissional e planejado, mas
para aqueles momentos de lazer, quando chegam
piadas do grupo de amigos ou mensagens da família.
Para evitar que trabalhadores atendam a ligações
pessoais ou se distraiam com mensagens
instantâneas, nos canteiros de obras criaram o
“cantinho do WHATSAPP”, sempre em uma área livre
de riscos e onde os trabalhadores podem ficar mais
relaxados.
 
Hoje temos uma grande variedade de publicações
sobre questões de saúde e segurança no trabalho,
aaaa



PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

Estabelecimento de prioridades, metas e
cronograma;
Avaliação dos fatores de risco e da exposição dos
trabalhadores;
Acompanhamento das medidas de controle
implementadas;
Monitoramento da exposição aos fatores de riscos;
Registro e manutenção dos dados por, no mínimo,
vinte anos e
Avaliação periódica do programa.

O PGR objetiva o reconhecimento e a reavaliação dos
riscos ambientais nos diversos setores de trabalho da
empresa, bem como o planejamento das ações
prioritárias visando a eliminação ou, pelo menos, a
redução desses riscos.
 
1.3 - ETAPAS DA ESTRUTURA DO PGR
A primeira etapa é aquela voltada a elaboração e
implementação com a  antecipação  dos  riscos
ambientais,  o  que chamamos de “prevenção” ou
mesmo antevisão dos possíveis riscos a serem
detectados durante uma análise preliminar de riscos
de uma determinada atividade ou processo.
 
A antecipação deverá então envolver a análise de
projeto de novas instalações, métodos ou processos
de trabalho, ou de modificações daqueles já
existentes, visando identificar os riscos potenciais e a
introduzir medidas de proteção para sua redução ou
eliminação.
 
A próxima etapa do programa se refere ao
reconhecimento dos riscos existentes nos locais de
trabalho:
 

 
As alterações e complementações devem ser
discutidas na CIPAMIN;
 
O principal objetivo da caracterização básica é tornar
o profissional familiarizado com o processo de
trabalho, coleta de informações e identificação dos
riscos reais e potenciais, além de servir de subsídio
para as avaliações qualitativas e quantitativas.
 
As avaliações qualitativas são aquelas empregadas
para se obter resultados de como o processo de
trabalho está interagindo com os demais, qual
implicação ou efeito está gerando subentende-se aqui
que essa interação não é apenas material, mas
também humana. Lembramos que o ser humano
deve ser o principal beneficiado com essas mudanças
e alterações. 
 
 
 

riscos físicos, químicos e biológicos;
atmosferas explosivas;
deficiências de oxigênio;
ventilação;
proteção respiratória, de acordo com a Instrução
Normativa nº. 1, de 11/04/94, da Secretaria de
Segurança e Saúde no Trabalho;
investigação e análise de acidentes do trabalho;
ergonomia e organização do trabalho;
riscos decorrentes do trabalho em altura, em
profundidade e em espaços confinados;
riscos decorrentes da utilização de energia elétrica,
máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos
manuais;
equipamentos de proteção individual de uso
obrigatório, observando-se no mínimo o constante
na Norma Regulamentadora nº. 6
estabilidade do maciço;
plano de emergência e outros resultantes de
modificações e introduções de novas tecnologias

CAPITULO I
O QUE DEVE CONTER NO PGR

 
Bem, segundo a mesma norma, o mesmo deve conter
no mínimo:
 

 
1 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR
1.1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
EMPRESA: xxxxxxxxxxxxxx
CGC: 2890222554/0001-02
ENDEREÇO: Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   - 
 sxxxxxxxxxxx  - Goiânia- Goiás
FONES:  (xx) xxxxxxxxxx
 
1.2 - OBJETIVO E APRESENTAÇÃO DO PGR
O Programa de Gerenciamento de Riscos tem como
objetivo a implantação de um programa que busca
preservar a vida e evitar danos físicos e psíquicos às
pessoas, como também a necessidade de se manter
sob controle todos os agentes ambientais, com
monitoramentos periódicos,  levando-se em
consideração a proteção do meio ambiente e dos
recursos naturais. Evitar danos a propriedade e a
paralisação da produção.
 
Através da antecipação, identificação de fatores de
risco, avaliação e consequente controle dos riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, as empresas poderão
estabelecer critérios de pré-seleção de quais riscos ou
de quais medidas de controle serão mais adequados
e propícios para sua realidade.
 



Trabalho), ouvida a SIT (Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho).
 
PRINCÍPIO DA SIMPLIFICAÇÃO E
DESBUROCRATIZAÇÃO:
Os modelos aprovados pela STRAB devem considerar
os princípios de simplificação e desburocratização.
 
Os documentos previstos nas NR podem ser emitidos
e armazenados em meio digital com certificado digital
emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves
Pública Brasileira (ICP-Brasil), normatizada por lei
específica.
 
O PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO:
Os documentos físicos, assinados manualmente,
inclusive os anteriores à vigência desta NR, podem ser
arquivados em meio digital, pelo período
correspondente exigido pela legislação própria,
mediante processo de digitalização conforme
disposto em Lei.
 
O processo de digitalização deve ser realizado de
forma a manter a integridade, a autenticidade e, se
necessário, a confidencialidade do documento digital,
com o emprego de certificado digital emitido no
âmbito da Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira
(ICP-Brasil).
 
Os empregadores que optarem pela guarda de
documentos prevista no caput devem manter os
originais conforme previsão em lei.
 
Preservação dos documentos
 
O empregador deve garantir a preservação de todos
os documentos nato digitais ou digitalizados por meio
de procedimentos e tecnologias que permitam
verificar, a qualquer tempo, sua validade jurídica em
todo território nacional, garantindo
permanentemente sua autenticidade, integridade,
disponibilidade, rastreabilidade, irretratabilidade,
privacidade e interoperabilidade.
 
E quanto às garantias?
 
O empregador deve garantir à Inspeção do Trabalho
amplo e irrestrito acesso a todos os documentos
digitalizados ou natos digitais.
Para os documentos que devem estar à disposição
dos trabalhadores ou dos seus representantes, a
organização deverá prover meios de acesso destes às
informações de modo a atender os objetivos da
norma específica.
 
 

Riscos físicos, químicos e biológicos;
Atmosferas explosivas;
Deficiência de oxigênio;
Ventilação;
Proteção respiratória;
Investigação e análise de acidentes do trabalho;
Ergonomia e organização do trabalho;
Riscos decorrentes do trabalho em altura,
profundidade e espaços confinados;
Equipamento de proteção individual de uso
obrigatório;
Estabilidade do maciço;
Plano de emergência;
Introdução de novas tecnologias;

A avaliação quantitativa é o subsídio primordial, para
se obter o grau de risco ou a toxidade a que o
empregado está exposto. Muitas vezes tais avaliações
serão necessárias para se determinar qual medida é a
mais adequada a se adotar.
 
A próxima etapa, das medidas de controle, é aquela
que visa eliminar, minimizar ou controlar os riscos
levantados nas etapas anteriores.
 
Adotar medidas preventivas onde haja probabilidade
de ultrapassagem dos limites de exposição
ocupacional e monitoramento periódico. 
 
As medidas de controle propostas devem ser sempre
de comum acordo com os responsáveis pela
produção e os profissionais da área de Segurança e
Medicina do Trabalho.
 
O monitoramento de exposição aos riscos, o qual
deverá ser feito pelo menos uma vez ao ano,
juntamente com o balanço anual do Programa de
gerenciamento de Riscos ou sempre que necessário,
quando houver mudança de processo, de
equipamento, maquinário, atividades.
 
O PGR deve contemplar os seguintes aspectos:
 

 
1.3.1 - PERFIL DO PROFISSIONAL
QUAL DOCUMENTAÇÃO A ARQUIVAR PELO PERÍODO
DE 05 ANOS
Da prestação de informação digital e digitalização de
documentos:
 
Este item trata de um assunto que basicamente é a
base do e-Social, ou seja, as informações serem de
forma digital. Onde é ratificado:
 
1.5.1 As organizações devem prestar informações de
segurança e saúde no trabalho em formato digital,
conforme modelo aprovado pela STRAB (Secretaria de
Trabalho), ouvida a SIT (Subsecretaria de Inspeção do
Trabalho).
 
 



ordem psicológica sobre as pessoas, interferindo de
maneira positiva ou negativa no comportamento
humano conforme as condições em que se
apresentam. Portanto ordem e limpeza constituem
um fator de influência positiva no comportamento do
trabalhador.
 
Por exemplo RUÍDO - certas máquinas, equipamentos
ou operações produzem um ruído agudo e constante.
Estes níveis sonoros, quando acima da intensidade,
conforme legislação específica e de acordo com a
duração de exposição no ambiente de trabalho,
provocam, em princípio a irritabilidade ou uma
sensação de audição do ruído mesmo estando em
casa. Com o passar do tempo a pessoa começa a falar
mais alto ou perguntar constantemente, por não ter
entendido. Este é o início de uma surdez parcial que
com o tempo, passará a ser total e irreversível.
 
AGENTES QUÍMICOS: 
Podem ser encontrados na forma gasosa, líquida,
sólida e/ou pastosa. Quando absorvidos pelo
organismo, produzem na grande maioria dos casos,
reações diversas, dependendo da natureza, da
quantidade e da forma da exposição à substância.
 
Por exemplo:
POEIRAS - são partículas sólidas dispersas no ar por
ação mecânica, ou seja, por ação do vento, de
lixadeiras, serviços de raspagem e abrasão,
polimento, acabamento, escavação, etc.; dependendo
do tamanho da partícula, podem causar doenças
respiratórias ou até mesmo tumores de pulmão (caso
amianto); as poeiras mais grossas causam alergias e
irritações nas vias respiratórias.
 
AGENTES BIOLÓGICOS:
São microrganismos presentes no ambiente de
trabalho tais como: bactérias, fungos, vírus, bacilos,
parasitas e outros. São capazes de produzir doenças,
deterioração de alimentos, mau cheiro, etc.
Apresentam muita facilidade de reprodução, além de
contarem com diversos processos de transmissão.
 
AGENTES ERGONÔNICOS:
É o conjunto de conhecimentos sobre o homem e seu
trabalho. Tais conhecimentos são fundamentais ao
planejamento de tarefas, postos e ambientes de
trabalho, ferramentas, máquinas e sistema de
produção a fim de que sejam utilizados com o
máximo de conforto, segurança e eficiência. Os casos
mais comum de problemas ergonômicos são:
Esforço físico intenso, levantamento e transporte
manual de peso, exigência de postura inadequada,
monotonia e receptividade.
 
 

Produção
Administrativo
Logística
Engenharia
Almoxarifado
Manutenção
Expedição
Transporte
Ambulatório, etc.

Capacitação e treinamento em Segurança e Saúde
no Trabalho conforme a NR-1
O empregador deve promover capacitação e
treinamento dos trabalhadores em conformidade
com o disposto nas NR’s.
 
Ao término dos treinamentos inicial, periódico ou
eventual, previstos nas NR, deve ser emitido
certificado contendo o nome e assinatura do
trabalhador, conteúdo programático, carga horária,
data, local de realização do treinamento, nome e
qualificação dos instrutores e assinatura do
responsável técnico do treinamento.
 
1.4 - ATIVIDADE PRINCIPAL DA EMPRESA
 
_________________________________________________para a
indústria da construção civil.
 
1.5 - SETORES E ATIVIDADES AVALIADOS

 
ATIVIDADES
Atividade exercida, compreendido como frente de
trabalho na área dos serviços auxiliares da construção
civil, projeto, fabricação de equipamentos e
componentes, instalação, operação e manutenção de
sistemas centrais do AVAC-R
 
FUNÇÕES
Individualizar cada funcionário de acordo com a
função e atividade específica.
 

CAPÍTULO II
 
1 -  RISCOS AMBIENTAIS
Consideram-se riscos ambientais, tudo que tem
potencial para gerar acidentes no trabalho, em função
de sua natureza, concentração, intensidade e tempo
de exposição. Dividem-se em agentes físicos,
químicos, biológicos e ergonômicos. 
 
AGENTES FÍSICOS: 
São representados pelas condições físicas no
ambiente de trabalho, tais como vibração, radiação,
ruído, calor e frio que de acordo com as
características do posto de trabalho, podem causar
danos  a saúde.
 
Muitos fatores de ordem física exercem influências de
ordem psicológica sobre 
 



Administrativo
Logística
Engenharia
Almoxarifado
Manutenção
Expedição
Transporte
Ambulatório, etc.

Porém, a implementação de uma cultura de
segurança sólida no canteiro de obras envolve muito
mais do que controlar riscos e padronizar
procedimentos de prevenção.
 
Faz parte desse projeto também – e principalmente –
trabalhar a mentalidade das pessoas para
melhorarem sua capacidade de compreensão da
situação e, com isso, adotarem atitudes mais seguras.
 
Afinal, pode-se dizer que uma cultura de segurança
passa a existir quando os trabalhadores mudam seu
comportamento e passam a fazer escolhas seguras
por conta própria.
 
Sabendo que na indústria da construção é muito
comum trabalhar com equipes terceirizadas, é
interessante que campanhas e treinamentos sejam
realizados periodicamente a cada novo projeto,
considerando as particularidades de cada canteiro de
obras.
 
Depois de ler essas dicas, algumas dúvidas podem
estar passando pela sua cabeça agora, do tipo: as
orientações são boas, mas de que forma vou
organizar todas essas informações? Como saber, por
exemplo, que é hora de comprar novos EPIs ou fazer
manutenção de determinado equipamento?
 
A gestão eficiente da segurança dos profissionais que
trabalharem nas obras da sua empresa pode ser
apoiada por uma solução tecnológica especializada
no segmento de construção civil, que registra e
controla informações para ajudar você a não perder
um só prazo e oferecer condições de trabalho seguras
em toda obra que for realizar.
 
2.1 - ATIVIDADES
 
Produção

 
Relacionar cada uma das atividades de cada um dos
setores indicando o risco apresentado.
 
2.1.1 -  FRENTE DE SERVIÇO
 
Compreende as  etapas:
As atividades são executadas por funcionários
devidamente habilitados e treinados, em jornadas de
8,8 horas diárias de segunda a sexta feira, estando
expostos aos seguintes  agentes de riscos:
 

TABELA DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL AGENTE
INFLUÊNCIAS
 
TEMPERATURAS EXTREMAS
· Conforto térmico
· Desidratação e perda de sal
· Acidentes
· Doenças infecciosas
 
RUÍDO E VIBRAÇÕES
· Surdes
· Dificuldade de comunicação verbal
· Tensão Psicológica
· Concentração mental prejudicada
· Alteração do metabolismo
· Falta de equilíbrio
· Falta de concentração e visão turva
· Cefaléia
· Acidentes
 
AGENTES QUÍMICOS
· Intoxicações
· Doenças Profissionais e do trabalho
· Distúrbios fisiológicos
· Cefaleias
 
ILUMINAÇÃO E CORES
· Efeitos fisiológicos no mecanismo de visão e
musculatura que comanda os movimentos dos olhos
· Qualidade de serviço
· Influências psicológicas 
· Cefaleias
· Acidentes
 
RADIAÇÃO IONIZANTE E NÃO IONIZANTE
· Alterações fisiológicas
· Cegueira
· Doenças profissionais e do trabalho
 
PRESSÕES ANORMAIS
· Embolia
· Distúrbios fisiológicos
· Efeitos psicológicos
 
AGENTES BIOLÓGICOS
· Doenças infectocontagiosas
· Dermatoses
 
POEIRAS MINERAIS
· Doenças do aparelho respiratório
· Dermatoses
 
2 - RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS
AMBIENTAIS
 
NOS SETORES DA EMPRESA COMPORTAMENTO
SEGURO:
 



parede com geração de poeiras da argamassa e
outros minerais constituintes do concreto. A poeira
livre em granulometria muito fina, na faixa de 5 a 10
mícron pode penetrar através das vias respiratórias
atingindo os pulmões, podendo causar a doença
profissional do sistema respiratório. Embora todas as
medidas de eliminação de poeiras tenham sido
tomadas é necessário manter controle do risco,
principalmente nesta operação e perfuração de
concreto. O tempo de exposição ao risco de poeiras
em suspensão é equivalente ao tempo de operação à
frente das perfuratrizes e/ou furadeiras manuais, ou
seja, de, aproximadamente 4,5 horas diárias. 
 
• Névoa: Em função da  eliminação  de poeira gerada
nas furações  há o auxilio de água  injetada nos  furos,
via as próprias ferramentas que mecanicamente e
ininterruptamente formam uma pequena névoa.
 
C) ERGONÔMICO
 
• Exigência de postura inadequada: Sem houver
descrever detalhadamente a causa de cada caso
postural.
 
• Iluminação inadequada: Por se tratar de trabalho
executado em obra da construção civil, como sistema
de iluminação temporária,  tanto nos sub solos, como
em cada um dos demais pisos a iluminação natural é
sempre deficiente portanto é necessário a análise
para compensação artificial, devendo ser instaladas
luminárias para atingir o nível de iluminamento é
regular dentro dos parâmetros mínimos
normalizados para cada ambiente e atividade. O
tempo de exposição ao agente é a  totalidade da
jornada de 8,8 horas diárias.

 
CAPITULO III

 
1 - MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO ADOTADAS PELA
EMPRESA
 
1.1 -  RISCOS FÍSICOS
 
RUÍDO 
Os pontos críticos, de elevado nível de ruído nos
diferentes setores, conforme descritos anteriormente
foram amplamente discutidos e avaliados, a
possibilidade de enclausuramento dos equipamentos
se mostrou até o momento impraticável.
 
Visando a redução dos níveis de ruído nos locais em
que o enclausuramento da fonte é impraticável vem
sendo feita o enclausuramento do funcionário ou
através do uso de abafadores adequados, tipo concha
ou plug que melhor se adaptaram   às condições de
aaaa

devidamente habilitados e treinados, em jornadas de
8,8 horas diárias de segunda a sexta feira, estando
expostos aos seguintes  agentes de riscos:
 
a) FÍSICO: 
Sem houver descrever detalhadamente a causa de
cada agente.
 
• Ruído:  Sem houver descrever detalhadamente a
causa do ruído
 
• Unidade:  A temperatura e   umidade   são   bastante   
satisfatórias,  não oferecendo  riscos.
 
• Vibrações: Por empilhadeiras, furadeiras manuais
para concreto, etc.
 
é aproximadamente de 4 horas diárias, porém em
pequena quantidade.
 
• Radiações não ionizantes: Provenientes da solda
elétrica e oxi-acetileno. O tempo de exposição é
eventual.
 
• Calor: Oriundo dos motores das máquinas e do
ambiente, ou seja da temperatura externa quando
trabalho desenvolvido à céu aberto.
 
• Probabilidade de incêndio ou explosão: Risco
inerente à atividade no manuseio e uso de líquidos
combustíveis.
 
• Outras situações de risco de acidentes: A atividade
apresenta agentes de risco  de acidentes diversos
quedas (escorregões na lapa), choque elétrico, queda
ao transpor os transportadores de correia, queda ao
apertar os parafusos de teto, atropelamento por
máquinas ou cabos, torções em função de atividades
exercida em locais de trânsito difícil. O principal risco
ocorre no início da atividade quando se faz necessária
a remoção de blocos de pedra que tenha sido
afrouxados pela acomodação do terreno. O tempo de
exposição ao risco de outros tipos de acidentes é a
totalidade da jornada de trabalho de 8,8 horas diárias.
A operação de máquinas operatrizes, ferramentas e
equipamentos pesados, a proximidade de elementos
móveis durante a manutenção de outros setores
apresenta riscos diversos de contusões, cortes,
batidas, quedas e ferimentos diversos. O tempo de
exposição é a totalidade da jornada de trabalho de
44:00 horas semanais de segunda a sexta-feira.
 
B) QUÍMICOS
 
 • Poeiras: O impacto da broca no concreto e paredes
causando a fragmentação de pedras e da própria
aaaaa



operações de furação a empresa adota a injeção de
água no fundo do furo, através de brocas já
adequadas para este fim. A injeção de água no furo é
considerado como o mais eficiente no controle às
poeiras durante a furação, chegando a 97% de
eficiência segundo bibliografia técnica reduzindo
praticamente a zero o risco ambiental, o que é
comprovado com a ausência de casos da doença
profissional no sistema respiratório, comprovados
por exames radiológicos regulares entre os
profissionais que executam esta atividade. Sistema
comprovado nos últimos 05 anos.
 
Testes realizados com amostrador gravimétrico em
algumas obras, confirmaram também a eficiência do
controle das poeiras com o método de prevenção
adotado.
 
Associado ao controle da poeira pela injeção de água,
o monitoramento do circuito de ventilação é
sistemático, com a utilização de ventiladores
instalados estrategicamente em vários pontos da
obra. São empregados exaustores de 200 cv no
circuito principal de ventilação e exaustores de 10 cv
como secundários, reforçadores localizados da
ventilação.
 
Além das medidas mencionadas de prevenção
coletiva, são fornecidas máscaras de proteção
especiais contra poeiras em quaisquer situações em
que se faça necessário, de acordo com a avaliação do
serviço de segurança.
 
Quanto a poeira gerada pelo tráfego dos caminhões
em áreas não pavimentadas, a empresa utiliza um
caminhão pipa que molha essas áreas diariamente
durante toda a jornada de trabalho. 
 
Desta forma, assume-se que o agente de risco
ambiental de que se trata este item encontra-se
perfeitamente sob controle, não havendo
necessidade de atuação sobre o mesmo.
 
FUMOS
A minimização do risco é feita com o uso de
exaustores no caso das máquinas de solda e para os
fumos gerados pela combustão incompleta dos
motores a diesel , foi substituído por combustão a
gás, em princípio somente nos veículos de apoio ao
transporte, eliminando por completo os fumos
oriundo destes veículos.
 
NÉVOA
Em virtude do uso de injeção de água na furação, à
formação de pequena névoa, visando a minimização
do risco a empresa fornece aos seus funcionários
destas atividades máscara, luvas e avental evitando
assim que  a umidade fique diretamente em contato
com o corpo.
 

operação e conforto do pessoal, permitindo uma
redução de aproximadamente 25% do nível de ruído,
de acordo com o fabricante. Especificamente na
operação de furação e carpintaria, passou a ser
exigido a partir de julho/97. O serviço médico da
empresa adota o monitoramento através de exames
audiométricos periódicos para todos os
trabalhadores   expostos  a   níveis   de ruído  acima 
do especificado pela norma.
 
VIBRAÇÕES
Este agente de risco se apresenta nos setores de
frente de serviços causados pelos martelos roto-
percusivos em pequena quantidade e beneficiamento
nos locais onde operam peneiras vibratórias e outros
equipamentos que produzem vibrações. Não foi
encontrado nenhum meio de eliminar este agente.
 
RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES
Nas operações de solda elétrica e corte com maçarico
são cumpridas as normas de segurança para o uso de
equipamentos de proteção individual, quais sejam
óculos e máscaras especiais de solda, luvas de couro
(raspa), avental de couro e polainas sendo
substituídos sempre que danificados, além de calçado
adequado substituído a cada 120 dias. Além do uso
de exaustores para sucção da fumaça oriunda das
soldas.
 
CALOR                                                                                                                                                                                                            
Em função da proximidade dos motores das
máquinas os operadores ficam expostos ao calor e da
temperatura externa, principalmente os serviços
executados em locais confinados como o subsolo.
Para minimizar o calor são usados exaustores e
ventilação artificial.
 
UMIDADE
A única medida possível para enfrentar este agente
adverso inerente á própria atividade de mineração é o
uso de equipamentos de proteção individual (EPI)
como botas de borracha, avental, luvas de couro,
luvas de PVC e capas de trevira nas atividades onde se
fazem necessárias e botas longas com calças
impermeáveis para uso específico dos bombeiros. Os
EPIs são substituídos sempre que estiverem
danificados ou no caso das botas de borracha a cada
120 dias.
 
1.2 - RISCOS QUÍMICOS
 
POEIRAS
O combate às poeiras de feito de forma combinada,
através do uso da água e de um bom sistema de
ventilação forçada na obra em locais de deficiência na
ventilação natural. Para o controle do pó gerado nas
operações de furação a empresa adota a injeção de
água no fundo do furo, através de brocas já
adequadas para este fim. A injeção de água no furo é
considerado como o mais eficiente no controle às



fazendo com que os motoristas exerçam a função em
postura inadequada. 
 
MONOTONIA E REPETIVIDADE
Agente de risco inerente a própria atividade em
algumas funções, porém os funcionários na maioria
das vezes executam  as tarefas  intermitentemente.
 
ILUMINAÇÃO INADEQUADA
Por se tratar de trabalho executado em obra da
construção civil, como
sistema de iluminação temporária,  tanto nos sub
solos, como em cada um dos demais pisos a
iluminação natural é sempre deficiente portanto é
necessário a análise para compensação artificial,
devendo ser instaladas luminárias para atingir o nível
de iluminamento é regular dentro dos parâmetros
mínimos normalizados para cada ambiente e
atividade. O tempo de exposição ao agente é a 
 totalidade da jornada de 8,8horas diárias.
 
ELETRICIDADE
As atividades que envolvem instalações e
manutenção elétrica em qualquer setor são restritas a
trabalhadores treinados para tal fim. O uso de
equipamentos de proteção individual especiais para
eletricidade são obrigatórios tais como, luvas
isolantes para controladores de cabos (cabistas) com
proteção para até 1.000 volts sobreposta por uma
luva de PVC contra abrasão, atrito e resíduos de
carvão, bastões isolantes e afins são sempre
empregados quando os trabalhos indicarem a
necessidade de seu uso, ou seja em trabalhos com
linha energizada. Além da revisão diaria nas redes e
cabos pela  equipe de manutenção elétrica. Existe
uma constante preocupação do Serviço de Segurança
e da CIPA no sentido de alertar para qualquer
situação de risco, como fios desencapados,
instalações precárias e similares.
 
PROBABILIDADE DE INCÊNDIO OU EXPLOSÃO
O uso e manuseio de substâncias perigosas, Líquidos
Combustíveis, Inclusive é expressamente proibido
fumar  ou portar qualquer tipo de iniciador de fogo,
dentro da Obra, ficando os serventuários expostos a
fiscalização e vistorias.  
Todos os envolvidos recebem treinamento, instruções
por escrito e assinam protocolo de recebimento.
Nos demais setores onde há o risco descrito existem
extintores de incêndio correspondente para cada tipo
de material utilizado, inclusive nos veículos
destinados ao transporte internos na obra. Nos locais
de mecânica e manutenção toma-se o cuidado de não
acumular materiais e estopas sujas de óleo e outros
líquidos inflamáveis dando final adequado.
 
 

estas atividades máscara, luvas e avental evitando
assim que  a umidade fique diretamente em contato
com o corpo.
 
GASES
Da mesma forma que no caso das poeiras, a principal
atuação na minimização do agente de risco gases
tóxicos proveniente da utilização de equipamentos
que utilizam geradores movidos à Diesel são
instalados em locais devidamente analisados e de
forma estratégica ventiladores de 10 cv injetando ar
puro através de tubos flexíveis e provisórios. 
 
O presente programa de prevenção assume como
médio o risco ao agente em questão, já que todas as
medidas são tomadas para que haja uma diluição
rápida dos gases e o mínimo de exposição dos
operários  ao agente de risco. Para o controle eficaz é
feito monitoramento com medições de gases
diariamente para cada turno, tendo assim um
controle rigoroso de gases.
 
PRODUTOS QUÍMICOS
A exposição a produtos químicos quando ocorre em
obra, é recomendado e usado os equipamentos
individuais de proteção como luvas de PVC , óculos e
avental,  na oficina de lanternas luvas e ventilação
natural.
 
1.3  - RISCOS BIOLÓGICOS
 
VÍRUS, BACTÉRIAS, FUNGOS E PARASITAS
A atividade de Medicina do Trabalho em que se
apresenta o agente de risco em questão é executada
por médico e auxiliara de enfermagem do trabalho,
com formação para a prevenção de acidentes com
agentes biológicos, através da avaliação do caso e uso
de equipamento de proteção individual quando for
necessário.
 
1.4 - RISCOS ERGONÔMICOS
 
LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE PESO
Agente de risco conforme descrito, proveniente do
transporte de materiais diversos,  todavia  não  são 
 de  peso  superiores  a 30  kg,  sempre  que exceder
utiliza-se de veículos devidamente apropriados para
tal ou com auxílio de outro funcionário. Além do uso
de carrinhos transportadores, talhas manuais ou
mecânicas.
 
POSTURA INADEQUADA
Agente de risco inerente a atividade de
reconhecimento e avaliação dos riscos ambientais,
além do mau dimensionamento dos bancos dos
veículos de transporte de pessoas ou materiais,
aaaaaaa
 
 
 



CAPITULO IV
 
1 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO - A IMPORTÂNCIA
DA EXISTÊNCIA E DO USO
 
A importância da proteção individual e coletiva está
diretamente ligada à preservação da saúde e da
integridade física do trabalhador. E indiretamente
ligada ao aumento da produtividade e lucros para a
empresa, através da minimização dos acidentes e
doenças do trabalho e suas consequências.
 
Paralelamente ao desenvolvimento da Legislação
sobre Segurança e Medicina do Trabalho, ocorre o da
Engenharia de Controle dos Riscos nos locais de
trabalho.
 
Desta forma, livrar os locais de trabalho de fatores de
risco pode requerer estudos que vão desde uma
extensa revisão da engenharia de processo ou de
métodos de fabricação até a escolha do adequado
método de movimentação e manuseio de materiais.
 
Por exemplo, reduzindo o ruído a níveis aceitáveis,
suavizando o funcionamento de uma máquina ou
enclausurando-a, é uma medida de engenharia
superior em muito à de fornecer o protetor auricular
adequado ao trabalhador.
 
Analogicamente, os riscos que apresentam os
solventes, os produtos químicos, os vapores, os
fumos metálicos, devem ser controlados através do
adequado sistema de ventilação ou do
enclausuramento total do processo.
 
Esta forma de proteção é mais eficaz do que o uso de
um respirador pelo trabalhador de deva atuar em um
ambiente com tais fatores de risco.
 
O protetor de uso pessoal depende, entre outros
fatores, da disposição do trabalhador em usá-lo, o
que, pode gerar o não uso ou a retirada do mesmo
após pouco tempo, tornando ineficiente a proteção.
 
Somente em casos em que é impossível eliminar uma
causa de acidente ou doença de trabalho por uma
revisão de Engenharia, mediante proteção em
máquinas, equipamentos ou locais de trabalho, ou
reduzindo o tempo de exposição após, névoas,
fumos, vapores perigosos ou ruídos excessivos, então
o uso de equipamentos de proteção pessoal faz-se
indispensável.
 
2 - TIPOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
 
Distinguimos dois tipos básicos de proteção: a
individual e a coletiva.
 

ANIMAIS PEÇONHENTOS
Agentes de risco inerente a própria atividade, porém
existe o uso de botas de borracha para minimizar o
risco.
 
OUTRAS SITUAÇÕES DE RISCO DE ACIDENTES
Em  todas as atividades da empresa, existe
constantemente o risco de outros tipos de acidentes,
não especificadas nos itens anteriores. São situações
imprevistas em que podem ocorrer ferimentos,
contusões e similares, em função de condições ou
atos inseguros no exercício das diversas atividades.
 
Tanto o SESMT como a CIPA tem trabalhado no
sentido de antever tais situações de risco que,
normalmente são abordadas nas reuniões da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na
Mineração e em treinamentos realizados de modo a 
 minimizar  as  condições inseguras. Ao longo dos
anos foram realizados trabalhos de melhorias,
adaptando-as as normas vigentes. As atividades
desenvolvidas na mineração possui agente de risco
considerado de grau elevado, já que situações
inerentes à própria atividade executada na mina
podem criar condições favoráveis a acidentes de
natureza grave.
 
Para o risco de queda ao passar de um lado para o
outro dos transportadores de correias, usa-se
passarelas nos terminais de transportadores
(cabeçotes) e correias rebaixada de dois modelos, um
somente para pessoas e outro para caixas de
explosivos.
 
Quanto aos escorregões na lapa (chão de obra) é
utilizado botas em bom estado ou seja são trocadas a
cada 120 dias.
 
Quanto as quedas de pedra do teto há escoramento
de teto continuamente, até mesmo porque faz parte
do sistema de lavra e ainda como medida de
prevenção há reforço no escoramento com prumos e
barras de madeira, toda vez que o teto apresentar
fisicamente peso e/ou rachaduras entre as cruzetas
de madeiras do escoramento normal. 
 
Os possíveis fogos falhados são retirados dos
transportadores de correias, diariamente ao final de
cada turno de produção, e depositado num recipiente
apropriado, sinalizado e de competência única e
exclusiva da segurança (técnicos de segurança do
trabalho), sendo destruídos com segurança total.
Havendo ou não este material o segurança vai ao
local verificar e ainda que não houver, tudo fica
registrado em livro próprio para o controle, que
encontra-se na sala de segurança DHST. Esta retirada
e destruição sempre foram executadas na empresa.
 



PROTEÇÃO DO TRONCO: Por exemplo: avental de
raspa de couro, avental de lona ou trevira, avental
de amianto, avental plástico.
PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS: Destina-se a
proteger e impedir, que as vias respiratórias sejam
atingidas por gases ou substâncias nocivas ao
organismo. Exemplo: máscaras semifacial,
máscaras facial, máscaras de filtro, máscaras com
suprimento de ar, máscaras contra gases.
CINTOS DE SEGURANÇA – Destina-se a proteger o
trabalhador que exerce suas atividades em lugares
altos, prevenindo possíveis quedas.

Os acidentes que mais interessa investigar são os
que causam lesões às pessoas;

Alguns erros de interpretação e de avaliação não
permitem que muitas pessoas reconheçam todas
as vantagens das investigações de acidentes;

As investigações de acidentes devem ser
processadas em seu ciclo completo, isto é, desde
as primeiras informações da ocorrência até a
tomada de medidas para prevenir outras
ocorrências semelhantes;

As informações devem se iniciar com as
informações sobre as lesões, fornecidas pelo
serviço médico e se possível, com algumas palavras
trocadas com o acidentado;

Além de dados pessoais e profissionais relativos ao
acidentado, dados relativos à lesão sofrida e outros
que identifiquem local, hora, etc. do acidente,
devem constar do relatório as causas apuradas e o
que é mais importante, também as medidas
tomadas para prevenir outros casos semelhantes;

Controles estatísticos dos acidentes devem ser
mantidos, de preferência simples e com todos os
dados capazes de proporcionar motivação para a
prática de prevenção de acidentes.

ou palmilha de aço, botas de borracha cano curto ou
longo, perneiras de raspa de couro.
 

 
CAPITULO V
 
1 - PRÁTICA DA PREVENÇÃO DE ACIDENTES
A investigação de acidentes, quando bem conduzida,
é uma das boas fontes de informação para a
segurança do trabalho.
 

 

 

 

 

 

 
2 - ANÁLISE DOS ACIDENTES
É fundamental diante de um acidente ocorrido, a
busca de suas causas e a  preposição de medidas
aaaaa

Sistemas de ventilação;
Proteção de máquinas;
Proteção em circuitos e equipamentos elétricos;
Proteção contra ruído e vibrações;
Proteção contra quedas;
Proteção contra incêndios;
Sinalização de segurança;
Normas e regulamentos de segurança;

Proteção para a cabeça: capacete, óculos,
protetores faciais;
Proteção auricular: protetores de inserção e
circumauxiliares;
Proteção respiratória; máscaras e filtros;
Proteção contra quedas: cintos de segurança;
Proteção do tronco: coletes e aventais;
Proteção para membros superiores: mangas e
luvas;
à Proteção para membros inferiores: perneiras
caleiras, polainas, sapato de segurança, botinas,
botas.             

PROTEÇÃO PARA CABEÇA – Por exemplo:
capacetes, protetor facial contra impactos e
respingos, óculos de segurança contra impacto,
óculos para soldar, máscaras para soldar ( solda
elétrica), protetor auricular tipo “ plug”, protetor
auricular tipo “concha”.
PROTEÇÃO PARA MEMBROS SUPERIORES – Por
exemplo: as luvas de raspa de couro, luvas de lona,
luvas impermeáveis (borracha ou plástico), luvas de
amianto, mangas de couro, mangas impermeáveis,
dedeiras, etc...
PROTEÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES: Exemplo:
os sapatos de segurança comum e com biqueiras
ou palmilha de aço, botas de borracha cano curto
ou longo, perneiras de raspa de couro.

2.1 - PROTEÇÃO COLETIVA – São as medidas de ordem
geral executadas no ambiente de trabalho, nas
máquinas e nos equipamentos, assim como medidas
orientativas quanto ao comportamento dos
trabalhadores para evitar os atos inseguros e
medidas preventivas de Medicina do Trabalho.
 
Exemplos de Equipamentos de Proteção Coletiva –
EPC:

 
2.2 - PROTEÇÃO INDIVIDUAL – É todo meio ou
dispositivo de uso pessoal,  destinado a preservar a
saúde do trabalhador no exercício de suas funções.
 
Exemplos de Equipamento de proteção individual –
EPI:

 
2.2.l – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
Equipamento de proteção individual é todo o meio ou
dispositivo de uso pessoal, destinado a preservar a
saúde do trabalhador no exercício de suas funções.
Pode-se classifica-los, agrupando-os segundo a parte
do corpo que devem proteger:
 

 



Riscos locais: piso escorregadio;
Riscos ambientais: proveniente de agentes físicos,
químicos, biológicos e ergonômicos;
Riscos operacionais: ferramentas com defeito ou
mal estado de conservação;

OBJETIVO: Descobrir as causas, estudá-las e propor
medidas que as eliminem, evitando sua repetição.
 
5.1 - NAS INVESTIGAÇÕES DEVEMOS IDENTIFICAR:
 
AGENTE DO ACIDENTE - É a máquina, o local, o
equipamento que se relaciona diretamente com o
dano físico que o acidente sofreu. Há 03 tipos de
riscos que podem ser agentes de acidentes:
 

 
FONTE DE LESÃO: É o objeto, o material, a matéria-
prima, a  substância, a espécie de energia que
entrando em contato com a pessoa, provoca a lesão.
É o local da máquina que bate, numa parte do corpo
do trabalhador. A descarga elétrica, um respingo de
ácido o estilhaço, o piso escorregadio, etc.
 
Na investigação do acidente, a análise da causa da
lesão terá muito valor, porque ficará muito fácil a
identificação dos atos inseguros cometidos ou da
condição insegura existente.
 
INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
INFORMAÇÃO SOBRE O ACIDENTADO
 
Nome:   __________________________               
Data de Nascimento: _________________
Função: _______________
Estado Civil: ___________
Telefone: __________________
Numero de acidente anterior: ______
Toma Remédio controlado (  ) Não (   ) Sim. Qual? 
 
INFORMAÇÃO DO ACIDENTE
 
Houve Afastamento? SIM (   ) 2 dias.       NÃO (    ) 
Tipo do acidente > Típico (    )    Trajeto (     )     Doença
ocupacional (    )
Natureza da lesão: ______________ 
Parte do corpo atingida: ___________
Agente causador: ______________
Hospital em que foi atendido: __________________
Data do acidente: ___________      Hora: _________  
 Local: ____________
 
O acidente ocorreu depois de quantas horas
trabalhadas: ______________
 
 

para que acidentes semelhantes  podem ser
cuidados. O acidente de trabalho, quanto a sua
consequência, classificam-se em:
 
ACIDENTES COM AFASTAMENTO: É o acidente que
provoca incapacidade para o trabalho ou morte do
acidentado, podendo resultar:
     - Morte;
     - Incapacidade temporária e
     - Incapacidade permanente (parcial ou total);
 
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE: É a
diminuição, por toda a vida para o trabalho. Ex. Perda
de um dos olhos ou dedos.
 
INCAPACIDADE TOTAL PERMANENTE: É a invalidez
incurável para o trabalho
 
ACIDENTES SEM AFASTAMENTO: É o acidente em que
o acidentado pode exercer a função normal no
mesmo dia do acidente, ou seja, acidente capacitado.
 
3 - COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES
É obrigação legal, assim que houver um acidente, o
acidentado ou qualquer pessoa, fazer a comunicação
do acidente logo que se dê a ocorrência, convém
lembrar que nem todos os acidentes ocorrem no
recinto da empresa. A empresa por sua vez faz a
comunicação ao INSS.
 
O acidentado deve comunicar ao SESMT a ocorrência,
para que se possa tomar todas as providências legais
e sua investigação.
 
4 - REGISTRO DE ACIDENTES
Assim como nas empresas existem preocupações
com controles de qualidade, de produção, de
estoques, etc., deve existir também igual ou maior
interesse com os acidentados. O acompanhamento
da variação na ocorrência de informação exigem que
se façam registros cuidadosos sobre acidentes. Tais
registros podem colocar em destaque a situação dos
acidentes por setores, por mês, função, idade etc.
 
Através dos registros, montam-se as estatísticas de
acidentes de que vem satisfazer às exigências legais.
Prevenir acidentes significa, principalmente, atuar
antes de sua ocorrência o que significa identificar e
eliminar riscos nos ambientes de trabalho.
 
5 - INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES
Uma das principais funções da CIPA é prevenir
acidentes. Porém quando estes ocorrem, cabe a CIPA
estudar as causas, circunstâncias e conseqüências, ou
participar destes estudos.
 
 



Os atos inseguros mais comuns praticados são:
Ficar junto ou sob cargas suspensas;
Usar máquinas sem habilitação ou permissão;
Lubrificar, ajustar e limpar máquinas em
movimento;
Inutilização de dispositivos de segurança;
Não usar as proteções individuais;
Tentativa de ganhar tempo;
Brincadeiras e exibicionismo;
Emprego impróprio de ferramentas;
Manipulação insegura de produtos químicos;
São causas frequentes de atos inseguros:
Desconhecimento dos riscos de acidente;
Excesso de confiança em si mesmo;
Falta de aptidão ou de interesse pelo trabalho;
Atitudes impróprias, tais como violência ou revolta;
Incapacidade física para o trabalho (idade);
Problemas familiares, discussões com colegas;

Área insuficiente;
Pisos fracos e irregulares;
Excesso de ruídos e trepidações;

De acordo com a conceituação legal, “acidente de
trabalho será aquele que ocorrer pelo exercício do
trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão
corporal, perturbação funcional ou doença que cause
a morte ou a perda ou redução, permanente ou
temporária, da capacidade para o trabalho.”
 
Sob o ponto de vista técnico “são todas as ocorrências
não programadas, estranhas ao andamento normal
do trabalho, dos quais poderão resultar danos físicos
e/ou funcionais, ou morte ao trabalhador e danos
materiais e econômicos à empresa”.
 
Os acidentes do trabalho são nocivos sob todos os
aspectos em que possam ser analisados. Sofrem
consequências as pessoas que se incapacitam total ou
parcialmente, temporária ou permanentemente para
o trabalho. 
 
4 - CAUSA DOS ACIDENTES
 
4.1 - ATOS INSEGUROS
São comportamentos emitidos pelo trabalhador, que
podem levá-lo a ter um acidente. É a maneira como as
pessoas se expõem, consciente ou
inconscientemente, a riscos de acidentes.
 

 
4.2 -  CONDIÇÕES INSEGURAS
São aquelas que põem em risco a integridade física
e/ou a saúde dos trabalhadores ou a própria
segurança das instalações.
 
Na construção e instalação em que se localiza a
empresa:
 

-

DESCRIÇÃO DO ACIDENTE:
Segundo depoimento do
___________________________________________
 
Parecer da testemunha:
___________________________________________
 
 Nome: ________________________     Função:
______________________
 
AÇÃO IMEDIATA PARA EVITAR QUE OCORRA OUTRO
ACIDENTE:
Treinamento contínuo a fim de conseguir um nível
maior conscientização dos colaboradores, que
principalmente em Anápolis são muito jovens, e por
isso tem um nível de atenção um pouco baixo.
Encarregado, Supervisor e Técnico tem que estar de
olho para que os colaboradores não fiquem
“acostumados” a trabalharem de forma errada.
 
CONCLUSÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO
TRABALHO QUE FEZ A INVESTIGAÇÃO DO ACIDENTE:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________
 
                            __________________________
                               Assinatura do técnico.
 

CAPITULO VI
 
MANUAL  DE SEGURANÇA 
“ È importante que cada um faça sua parte para que o
ambiente de trabalho seja agradável e produtivo.”
 
1 - CONCEITOS DE SEGURANÇA
Segurança no trabalho  significa estar livre de riscos
inaceitáveis de danos.
 
2 - RISCO O QUE É?
“É a possibilidade de perigo incerto, mas previsível,
que ameaça a pessoa ou coisa”. 
 
Uma situação de risco pode causar um acidente ou
uma fonte com potencial de causar danos a saúde, a
propriedade ou ao meio ambiente. A combinação da
probabilidade e consequência de ocorrência
(possibilidade) do evento perigoso.
 
Riscos  devem ser eliminados, neutralizando-se seus
efeitos de todas as formas, porém o melhor caminho
é sempre aquele que atenda às necessidades dos
trabalhadores e do seu patrimônio.
 
3 - ACIDENTE DE TRABALHO 
 



1ª vez – advertência
2ª vez – suspensão de 1 dia
3ª vez - suspensão de 2 dias
4ª vez encaminhamento a direção.

O trabalhador que vive uma campanha é influenciado
por ela e adquire um maior grau de conhecimento,
reduzindo os acidentes e garantindo a integridade
física do ser humano.
 
7 – BAFÔMETRO
Suplemento Trabalhista 075/99 – “ A utilização do
bafômetro por empresas privadas não encontra
nenhum impedimento legal em nosso ordenamento
jurídico, valendo o princípio “de que é permitido
aquilo a que não é proibido”, podendo assim, ser
implantado tal sistema de monitoramento em seus
funcionários, principalmente naqueles que com o seu
trabalho são responsáveis por outras vidas (terceiros),
o que é o caso de motoristas, operadores de
máquinas, tratoristas etc... No caso do teste do
bafômetro acusar um nível elevado de álcool no
sangue, o empregado deve ser suspenso
imediatamente de suas funções. Se apanhado em
estado de embriaguez, configurar-se-á sua
irresponsabilidade, sua imperícia e negligência,
cabendo sua dispensa por justo motivo. A recusa por
parte do empregado em ser submetido a tal teste, faz
presumir sua ebriez.”
 
O bafômetro é um aparelho que permite determinar
a concentração de bebida alcóolica em uma pessoa,
analisando o ar exalado dos pulmões.  A
concentração de álcool ou hálito das pessoas está
relacionada com a quantidade de álcool presente no
seu  sangue dado o processo de troca que ocorre nos
pulmões, isso se deve ao fato do etanol ser
totalmente solúvel em água. Após assoprar com força
no canudinho, o ar de seus pulmões são conduzidos
para um analisador contendo uma solução ácida de
dicromato de potássio. O álcool presente no “bafo”, é
convertido em ácido acético e pode ser detectado.
 
O limite máximo permitido é 4 a 5 dg/l de sangue que
corresponde a 0,20 a 0,25 mg/l de ar alveolar.
 
Condições do examinado: Não há sinal clínico
aparente porém as funções mentais começam a ficar
comprometidas, os gestos começam a sofrer
perturbações, a sensibilidade visual, a percepção das
distâncias e das velocidades diminui. A taxa de álcool
no sangue varia de acordo com o peso, altura e
condições físicas de cada pessoa. Mas, em média, um
indivíduo não pode ultrapassar a ingestão de 2(duas)
latas de cerveja ou 2(duas) doses de bebidas
destiladas (cachaça, uísque, vodka) antes de iniciar
alguma atividade que exija suas faculdades mentais.
Penalidades: 

Falta de ordem e limpeza;
Instalação elétrica imprópria;
Coisas abandonadas no chão;
Falta de sinalização.

Falta de proteção em máquinas e equipamentos;
Má arrumação e falta de limpeza na área de
trabalho;
Passagens perigosas obrigatórias para o pessoal;
Iluminação inadequada;
Falta de protetores individuais (EPI);
Equipamentos  de proteção com defeito;
Roupas não apropriadas;
Calçados impróprios;

Condições inseguras 18%
Atos inseguros 40%
Condições e atos inseguros 40%
Atos incontroláveis 02%

 
As condições inseguras mais frequentes são:
 

 
4.3 - CAUSAS DO ACIDENTE
Em tese, 98% dos acidentes poderiam ser evitados:
Os acidentes geralmente ocorrem na seguinte
proporção:
 

 
5 - CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTES
É um grupo de pessoas, representantes dos
empregados e do empregador, especialmente
treinados para colaborar na prevenção de acidentes.
 
A CIPA tem por objetivo  observar e relatar as
condições de risco no ambiente de trabalho, visando
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do
trabalho na mineração, de modo a tornar compatível
permanentemente, o trabalho com a segurança e a
saúde dos trabalhadores.
 
A meta da CIPA é determinar a participação dos
trabalhadores no processo de prevenção que, através
de suas sugestões, têm a possibilidade de alterar
sistemas e processos, sentindo-se parte integrante
das decisões da empresa.
 
 
6 - SIPAT - SEMANA  INTERNA  DE  PREVENÇÃO DE
ACIDENTES  DO TRABALHO 
São campanhas de prevenção de acidentes de
trabalho elaboradas de forma educativa, a fim de
criar ou reforçar uma mentalidade preventiva. Com o
objetivo de proporcionar um clima de prevenção aos
acidentes à todos os funcionários da empresa,
buscando uma maior conscientização de um modo
geral.
 



terceiros, a fim de que sejam tomadas as providências
cabíveis.
12 – Não é permitido fumar no subsolo e nem levar
cigarros, isqueiros e ou assemelhados, por
determinação do DNPM.
Obs: Isqueiros somente com autorização para a função
de detonador. 
13 – Proibido cruzar correias transportadoras em
movimento, exceto onde houver passadores.
14 - É proibido o acesso de pessoas não habilitadas às
subestações , centro de força e transformadores de
potência, bem como fazer reparos em equipamentos
mecânicos, elétricos, hidráulicos ou pneumáticos.
15 – Em caso de reparos em condutores elétricos o
desligamento e religamento de disjuntores só poderá
ser efetuado por eletricista.
16 – Antes de operar qualquer máquina ou
equipamento, o operador deve certificar-se de que
ninguém possa ser acidentado pela mesma.
17 – É obrigatório manter a proteção adequada de
partes móveis das máquinas e equipamentos.
18 – É proibido subir ou descer de qualquer veículo
em movimento.
19 –  É proibido a permanência de pessoal em locais
sujeitos a quedas de materiais.
20 – É obrigatório o encaminhamento imediato para
recarga dos extintores de incêndio, após sua
utilização.
21 – Não é permitido utilizar os transportadores de
correias em movimento, como meio de locomoção.
22 – Sempre que for transpor os transportadores de
correias utilize os passadores apropriados.
23 - É proibido manusear cabos elétricos energizados
sem o uso de luvas de proteção adequada à
voltagem. 
24 – É proibido transitar ou permanecer em locais que
não estejam devidamente escorados.
25 - Todas as ordens de serviço já estabelecidas ou
implantadas, permanecem em pleno vigor.
26 – Nunca faça nada na dúvida para você e para
outras pessoas. Certifique-se de que fez ou faz as
coisas com absoluta certeza e corretamente, dentro
dos padrões de profissionalismo, técnica e segurança,
pois do seu trabalho depende diretamente a sua vida,
a da sua família, as de seus colegas de trabalho e a
própria produção.  
27 - Não faça uso de bebidas alcoólicas e/ou outros
tipos de entorpecentes quaisquer para não arriscar
em vir ao trabalho sob efeitos destes vícios maléficos,
pois poderá criar condições de sérios riscos de
acidentes se assim você se portar.
28 - Acate as ordens do seu Superior, Técnicos e Eng.ª
de Segurança, em tudo o que se refere a possíveis
riscos de acidentes dentro e fora da sua função.
29 – Não confie a outras pessoas detalhes de serviço
os quais somente você poderá ter certeza absoluta de
que foi feito.

8 - SESMT - SERVIÇO  ESPECIALIZADO  EM
ENGENHARIA  DE SEGURANÇA E MEDICINA DO
TRABALHO
Especialistas em Segurança e Medicina do Trabalho
são profissionais qualificados e habilitados para
identificar riscos nos ambientes de trabalho,
estabelecer técnicas para sua eliminação e de uma
forma geral, sugerir ações que possam prevenir
acidentes e doenças do trabalho. O SESMT é
responsável tecnicamente pela orientação quanto ao
cumprimento das disposições contidas nas NR,
aplicáveis as atividades realizadas pela empresa, e
também, pela promoção de atividades que visem a
conscientização, educação e orientação dos
trabalhadores quanto as ações de prevenção de
acidentes, doenças do trabalho e atendimento a
emergências.
 
9 - ORIENTAÇÕES BÁSICAS AO FUNCIONÁRIO OU
COLABORADOR
1 – Constitui ato faltoso a recusa do empregado ao
cumprimento das Ordens de Serviço.
2 – É obrigatório o registro de entrada e saída no
cartão-ponto, no início e final da jornada de trabalho.
3 – É obrigatório zelar por todos os equipamentos ou
dispositivos de sinalização, proteção ou segurança 
 existentes na empresa pelos Avisos e Ordens de
Serviço, bem como cumpri-los.
4 – É obrigatório o uso do equipamento de proteção
individual – EPI,    
capacete, botas de borracha, luvas especiais para
cada função, avental, protetor auricular, respirador,
máscara e óculos adequados para a respectiva
função, que é fornecido gratuitamente. 
5 – Avisar ao  supervisor  imediato ou  técnicos de 
 segurança, sobre  qualquer  alteração no estado do
EPI. 
Obs: Não  trabalhe  com  EPI’s  danificados, troque
sempre  que  necessário  no Departamento de
segurança. Não esqueça de levar o EPI danificado para a
substituição.
6 - Para qualquer tipo de função no subsolo, deve  ser
usado os "PROTETORES AURICULARES".
7 –  É obrigatório zelar pelo bom uso das máquinas e
equipamentos da empresa.
8 –  É obrigatório manter o local de trabalho limpo e
asseado, use as lixeiras.
9 – Qualquer irregularidade que envolver a segurança
do pessoal ou do patrimônio da empresa deve ser
imediatamente comunicada ao superior imediato.
10 – É obrigatório, em caso de acidente, independente
da gravidade, informar ao superior imediato, para as
devidas providências.
11 – É obrigatório comunicar aos seus colegas e ao
superior imediato a existência de condições inseguras
do local de trabalho ou atos inseguros praticados por 
 



b) Elaborar ordens de serviço sobre segurança e
medicina do trabalho, dando ciência aos empregados,
com os seguintes objetivos:
 
I     -  Prevenir atos inseguros no desempenho do
trabalho;
II    -  Divulgar as obrigações e proibições que os
empregados devem conhecer e cumprir;
III - Dar conhecimento aos empregados de que serão
passíveis de punição, pelo descumprimento das
ordens de serviço expedidas;
IV - Determinar os procedimentos que deverão ser
adotados em caso de acidente do trabalho e doenças
profissionais ou do trabalho;
V   - Adotar  medidas determinadas pelo Ministério do
Trabalho - Mtb.
VI - Adotar medidas para eliminar ou neutralizar a
insalubridade e as condições inseguras de trabalho;
c) Informar aos trabalhadores:
I – Os riscos profissionais que possam originar-se nos
locais trabalho;
II – Os meios para prevenir e limitar tais riscos e as
medidas adotadas pela empresa;
III – Os resultados dos exames médicos e de exames
complementares de diagnóstico aos quais os próprios
trabalhadores foram submetidos;
IV – Os resultados das avaliações ambientais
realizadas nos locais de trabalho.
 
d) Permitir que representantes dos trabalhadores
acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e
regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho;
 
O não cumprimento das disposições legais e
regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho acarretará ao empregador a aplicação das
penalidades previstas na legislação pertinente.
 
10.3 - CABE AO EMPREGADO
 
a) Cumprir as disposições legais e regulamentares
sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as
ordens de serviço expedidas pelo empregador;
b) Usar o Equipamento de Proteção Individual – EPI
fornecido pelo empregador;
c) Submeter-se aos exames médicos previstos nas
Normas Regulamentadoras – NR;
d) Colaborar com a empresa na aplicação das Normas
Regulamentadoras;
 
Constitui  ato  faltoso  do  empregado a recusa
injustificada ao cumprimento do disposto no item
anterior.
 
As empresas são responsáveis pela adoção de
medidas de eliminação ou, no mínimo, minimização
dos riscos e devem exigir dos seus empregados
atitudes prevencionistas sob pena de, se não o
fizerem, responderem, civil e criminalmente, por

30 – Procure os técnicos de segurança e engª de
segurança para lhe instruir sobre primeiros socorros,
principalmente a massagem cardíaca e respiração
artificial.
31 – Procure  ler os “Quadros de avisos da segurança”,
porque neles há informações e solicitações
importantes para o desempenho dos trabalhos. Estes
se encontram junto ao local do café para
conhecimento de todos.
32 – Procure conservar todos os aparatos criados
para auxilio de Segurança e Higiene, tais como:
Macas, filtros para água potável, placas de aviso,
lixeiras, recipientes para deposito de materiais
diversos de apoio á produção, etc.
33  -  Não é permitido trabalhar de bermudas e sem
camisa.
34  - Não usar ganchos que sustentam os canos de
ferro para passar os cabos elétricos. Deverá ser usado
ganchos individuais para este fim.
Obs.: Além destas normas  aqui  expressas,  faça tudo o
que estiver ao seu alcance e que também for do seu
conhecimento para o aprimoramento  dos trabalhos e
para  garantir a segurança e a integridade física de todos
os serventuários. Dê sugestões de como melhorarmos
cada vez mais.
 
10 - NORMAS REGULAMENTADORAS 
10 . 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
A legislação brasileira define direitos e deveres, tanto
de empregados como das empresas. A Lei 6.514, de
22 de dezembro de 1977, da Consolidação da Leis do
Trabalho. 
 
O Artigo 157 refere-se a competência das empresa e o
artigo 158 discorre sobre a competência dos
empregados, onde diz que, é facultado a empresa
punir o trabalhador, dentro dos critérios legais,
quando caracterizada a “recusa injustificada... à
observância das instruções expedidas pelo
empregado” no que tange as “ precauções a tomar no
sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças
ocupacionais.”
 
Quando a empresa não cobra de seus empregados as
suas responsabilidades, é cobrada pela legislação por
ter sido omissa, quando não negligente.
 
Conforme a lei, no que diz respeito a direitos e
deveres a NR1 - Norma Regulamentadora n.º 1
estabelece obrigações de empregadores e de
empregados, conforme ilustrado abaixo:
 
10.2 - CABE AO EMPREGADOR
a) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e
regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho;
 



DISJUNTORES, FUSÍVEIS, CABOS E FIOS para não
correr riscos.
 
6. Trabalhe sempre acompanhado  de um  eletricista, 
 principalmente nos turnos de horários cujos não há
pessoal na mina.
 
7. Não use os ganchos que sustentam  os canos de
ferro para passar os cabos elétricos. Deverá ser usado
ganchos individuais para este fim.
 
8. Peça ao eletricista para conferir se não há fuga de
corrente elétrica nas bombas sempre que for
efetuada troca e/ou pelo menos uma vez por semana
rotineiramente.
 
2. ELETRICISTAS – PERIGO ELETRICISTAS INSTALADOR
1. Mantenha seu armário, seu ferramental  a seus
equipamentos  de teste  em perfeita ordem e prontos
para uso.
 
2. Utilize  a TOMADA SHUKO  ao fazer manutenção
em máquinas que utilizam este tipo de conexão ou
desconectar o pino da tomada e trazer junto a
máquina.
 
3. Não  confie  à  outras  pessoas  detalhes  de 
 serviços, os quais somente você poderá ter certeza 
 absoluta de que foi feito.
 
4. Evite  cruzar   redes   elétricas  que  tenham 
 aplicações diferentes (ex. rede das máquinas com
rede de iluminação).
 
5. Toda   canalização  metálica  deverá  ter  um 
 separador  isolante  (capa PVC ou mangote) no trecho
aonde houver rede elétrica cruzando sobre a mesma.
 
6. Antes de instalar todo e  qualquer  equipamento
elétrico, verifique suas condições físicas de
funcionamento. Instale-os sempre em locais secos,
livre de lama e de eventuais choques por veículos e
máquinas.
 
7. Não permita que estranhos à profissão  de
eletricista mexam  em  partes   elétricas.  Afaste
sempre o pessoal das proximidades dos
transformadores e de centros de força. Nestes locais
o acesso somente é permitido à eletricistas.
 
8. Ao fazer manutenção em máquinas motivas, esteja
sempre em sincronia com  o operador da mesma
para evitar desencontro de informações e criação de
riscos de acidentes.
 
 

medidas de eliminação ou, no mínimo, minimização
dos riscos e devem exigir dos seus empregados
atitudes prevencionistas sob pena de, se não o
fizerem, responderem, civil e criminalmente, por
omissão ou negligência. Esse fundamento baseia-se
nas questões do direito das relações de trabalho, ou
seja, direito contratual.
 
11 – PROCEDIMENTOS INTERNOS DE SEGURANÇA
PARA TODAS ATIVIDADES DA EMPRESA
 
11.1 PRODUÇÃO
ADMINISTRATIVO
LOGÍSTICA
ENGENHARIA
ALMOXARIFADO
MANUTENÇÃO
EXPEDIÇÃO
TRANSPORTE
AMBULATÓRIO, ETC.
 
11.2 - REGRAS DE SEGURANÇA 
O uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI)
para o serviço é obrigatório, protetor de ouvido, luvas,
avental  além das botas de borracha e o capacete.
 
DESCREVER DETALHADAMENTE AS REGRAS DE
SEGURANÇA PARA CADA UMA DAS ATIVIDADES POR
FUNCIONÁRIO DA EMPRESA.
 
EXEMPLOS:
 
1. BOMBEIROS
1. Não confie  a  outras  pessoas  detalhes de serviços,
os quais somente você poderá ter certeza absoluta de
que foi feito. Exemplo "DESLIGAR a CHAVE ELÉTRICA 
 ou  DISJUNTORES".
 
2. Sempre que  for  mexer na parte de manutenção
ou transferência de bombas, acompanhe-se de um
eletricista para assegurar a segurança contra
problema com eletricidade, que são causadores de
acidentes até mesmo fatais.
 
3. Afaste-se  de   "Centros de força, Transformadores,
Explosivos e outros  locais   e/ou materiais que não
dizem respeito a sua função".
 
4. Analise bem a qualidade de todos os materiais de
uso para a sua função, e se estiverem com problema,
refugue-os e comunique imediatamente o seu
superior.
 
5. Verifique,  juntamente com o eletricista  os 
 equipamentos pertinentes ao bombeamento d’água -
BOMBAS, CABOS, CAIXAS CONTACTORAS,
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



Um ambiente bem  iluminado é contribui na
identificação de riscos de  acidente, pois o campo
visual  humano é bastante amplo.
 
21. Na OBRA há diversas funções  e  a  maioria  do
pessoal não entende de eletricidade.  Compete a você
alertá-los sempre e fazer tudo que  estiver ao  seu
alcance para evitar acidentes nos curiosos e nos
menos esclarecidos.
 
22. Os Técnicos de Segurança e/ou  a eng.ª de
Segurança estão à sua inteira disposição para lhe
instruir sobre respiração artificial e massagem
cardíaca, para  que você possa  socorrer eventual
acidentado por choque elétrico.
 
3. MOTORISTAS DE VEÍCULOS
 
01  -  Salvo  quem  estiver  dirigindo  os  referidos
veículos,  o modo de ir e vir até o seu local de trabalho
é andando.
 
02  -  No máximo poderá acompanhar o  motorista 
 de jeep uma pessoa no banco ao lado.
 
03  -  Não é permitido dar carona nestes veículos,
principalmente na caçamba das máquinas.
 
04  - Comunique sempre ao seu superior sobre
qualquer problema que estes veículos apresentarem.
05 – Não é permitido deixar pessoas não  autorizadas  
dirigir o referido veiculo ou máquinas.
 
06 - NÃO É PERMITIDO DAR CARONA NESTES
VEÍCULOS.
6.1 - O condutor do veículo será responsabilizado pelo
não cumprimento desta.
6.2 - No caso de alguém subir e não querer obedecer
a ordem de descer, o condutor deverá parar e
comunicar ao mesmo que somente colocará o veículo
em movimento depois que o faltoso deixar o mesmo.
 
4. MANUTENÇÃO MECÂNICA GERAL
 
01 - Mantenha o seu ferramental em perfeita ordem e
pronto para o uso.
 
02 - Ao utilizar o guincho do veículos use a chapinha
de trava nas engrenagens do tambor.
 
03 - Ao mexer com encanamentos de ar e água e/ou
qualquer líquido ou gás, descarregue-o antes.
 
04 - Antes de conectar as redes citadas no item
anterior, fazer descarga nas mesmas para evitar
entupimentos.
 
 
 

9. Procure  ler os quadros de avisos da segurança
porque neles há muitos avisos importantes para o 
 desempenho  da  sua função.
 
10. Faça sempre a manutenção em redes, cabos e fios
do seu painel de produção e não deixe emendas e
conexões sem o devido isolamento.
 
11. Em  eletricidade  não  há  as  chamadas 
 gambiarras. O  serviço  deve  ser  de  qualidade fazer
certo desde a primeira vez, o retrabalho pode custar
vidas.
 
12. Procure conservar a iluminação para se evitar os
riscos de acidente. Aprimore sempre esta qualidade
de iluminamento. Um ambiente bem  iluminado
contribui na  identificação de riscos de  acidente, pois
o campo visual  humano é bastante amplo.
 
13. Não “ancorar” cabo das máquinas (PH e MT) nos
canos de ar ou água.
 
14. Nenhuma máquina poderá trabalhar sem a
proteção de mangote no cabo de entrada.
 
15. Não passe redes, cabos, fios e extensões por
dentro das CASAS DE FOGO. Fios de luminárias para 
 tais  locais  deverão  vir  até o limite da repartição,
pois a lâmpada deverá estar neste limite.
 
16. Antes de instalar todo e  qualquer  equipamento
elétrico, verifique suas condições físicas de
funcionamento. Instale-os sempre em locais secos,
livre de lama e de eventuais choques por veículos e
máquinas.
 
17. As redes específicas para  iluminação, máquinas e
exaustores  deverão ser  distanciadas e distintas,
obedecendo critérios definidos pela SUPERVISÃO
ELÉTRICA e não poderão sofrer mudanças arbitrárias
para não perder a padronização, já por todos
conhecida.
 
18. Procure  ler os quadros de avisos da segurança
porque neles há muitos avisos importantes para o 
 desempenho  da  sua função.
 
19. Faça sempre a manutenção em redes, cabos e fios
do seu painel de produção e não deixe emendas e
conexões sem o devido isolamento, principalmente
nos pontos de descarga dos TCs e nos de maior
trânsito de pessoal e passagem de caixas de
explosivos.
 
20. Procure conservar a iluminação das mestres e
oficinas, para se evitar os riscos de acidente. Aprimore
sempre esta qualidade de iluminamento no subsolo. 



05 - ABRA A VÁLVULA DO  CILINDRO  LENTAMENTE,
PARA MAIOR  SEGURANÇA.
 
06 - NÃO armazene cilindros onde possam sofrer
pancadas ou nas imediações de materiais
combustíveis.
 
07 - NUNCA deixe que  os cilindros entrem em
contato com fios eletrificados, ou  equipamentos   de   
solda   elétrica   em   funcionamento, ou  com  objetos   
que  estejam sendo  soldados à  eletricidade.
 
08 - NÃO  DERRUBE  os cilindros  e nem os  role  pelo
chão,  empregando-os  como rolete ou   suportes.
 
09 - SEMPRE FECHE as válvulas depois de usá-los.
 
10 - OXIGÊNIO não é ar é um gás.  
 
11 - CUIDADO  com  óleos,   graxas,  gorduras   e  
 materiais    combustíveis,  principalmente com  as
mãos sujas de graxa.
 
12 - EVITE A TODO CUSTO contaminação dos cilindros
com óleos e graxas.
 
13 - AVISO:  Nunca  use Oxigênio como ar comprimido  
para  pistolas de  pinturas, partida em motores diesel,
limpeza de recipientes, tirar pó de roupa devido seu
alto custo, além de prejudicar a pele.
 
14 - NUNCA USE martelo ou chaves para abrir válvulas
de cilindros.
 
15 - SEMPRE abra vagarosamente uma  válvula e
tenha  sempre  um  regulador  de  pressão  instalado
na saída de válvulas.
 
16 - NÃO  ALTERE  a  cor   do  cilindro,  pois  esta 
 indica  o tipo de  gás nele  contido. Esteja a  par das
normas de pintura dos tubos.
 
17 - NÃO  TENTE  consertar  a  Válvula do tubo
carregado, deixe esse  mister  para o pessoal 
 treinado nas Usinas de Oxigênio.
 
18 - NÃO TRANSPORTAR tubos (cheios ou vazios) sem
a respectiva tampa.
 
b) MANUSEIO DE CILINDROS DE ACETILENO
 
01 - CHAME o acetileno pelo seu próprio nome. Não
se  deve chamar de gás, comumente.  Misturas de
acetileno com ar entre 2,6 a 80 % são explosivas 
 quando incendiadas.
 
02 - COLOQUE o cilindro sempre de pé.
 
 
 

05 - Ao mexer com maçaricos e/ou máquinas de
solda, peça informação ao seu supervisor.
 
06 - Nunca abra tambores vazios de qualquer
natureza com oxi-corte, pois poderá criar gases com o
calor e risco de explosão. No caso de tambores da
mina (de óleo) deixem as tampas abertas  e enche-os
com água.
 
07 - Ao fazer manutenção mecânica em máquinas e
correias, entre sempre em contato com o eletricista
para certificar-se do desligamento seguro
(desconexão).
OBS.: No caso das máquinas transportadoras e
perfuratrizes, a visualização e certificação desta
desconexão dos cabos de alimentação elétrica compete
ao próprio mecânico.
 
08 - Procure manter as peças trocadas num local
apropriado e avise os motoristas de veículos para
traze-las para a superfície e entregar no almoxarifado.
 
09 - Ao transportar peças de correias tenha cuidado
para não se acidentar haja visto que elas são de
formato e centros de gravidade muito irregulares.
 
10- Sempre que houver avançamentos, recoloque
novamente as proteções das árvores de transmissões
(engrenagens e polias).
 
11 - Em parte elétrica, somente tem direito e o dever
de mexer, o próprio eletricista.
 
12 - Colocar proteções plásticas nos canos de alvenius
4” e galvanizados 1” sob as redes elétricas.
 
13 – Desligar a chave elétrica de todo equipamento
que for efetuar reparo.
 
5. MANUSEIO DE CILINDROS  DE  OXIGÊNIO E DE
ACETILENO
 
a) MANUSEIO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO
01 - Os  reguladores  a  serem  usados  serão os
mesmos  desde  que estejam em perfeitíssimas 
 condições.
 
02 - Todos os engastes, porcas e roscas  devem
apresentar excelentes condições de uso não se
admitindo fios de roscas inclinados.
 
03 - Os manômetros  de  alta  pressão  deverão estar
em  perfeitas  condições e  serem do tipo até 300
Kg/cm².
 
04 - Em nenhuma hipótese os reguladores deverão
apresentar passagem direta.
 
 



queda de qualquer material ou no pátio do lavador.
 
04 - Calçado – Obrigatório o uso de calçado fechado,
inclusive os motoristas e operadores.
 
05 – Roupas – Deverão usar roupas  adequadas ao
trabalho. Não é permitido o uso de bermudas e
permanecer sem camisa no seu local de trabalho.
 
12 - NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS
 
O primeiro socorro é a atenção imediata prestada a
uma pessoa, cujo o estado físico coloca em perigo sua
vida, com a finalidade de manter as funções vitais e
evitar o agravamento de suas condições, até que
receba assistência qualificada.
 
12.1 - PARADA RESPIRATÓRIA E CARDÍACA
 
Se uma pessoa sofrer parada respiratória e não for
imediatamente restabelecida,  morrerá.
 
Como detectar uma parada respiratória?
 
- Observe o peito da vítima: se não mexer, houve
parada respiratória.
 
- Se os lábios, língua e unhas estiverem azulados
(arroxeados).
 
O que fazer?
 
- Afrouxe as roupas da vítima, principalmente em
volta do pescoço, peito e cintura;
 
- Verifique se há alguma coisa ou objeto obstruindo a
boca ou garganta da vítima;
 
-Inicie a respiração boca-a-boca que consistem em:
 
a) Deitar a vítima de costas e com os braços
estendidos ao longo do corpo;
 
b) Levantar o pescoço da vítima com uma das mãos e
colocar um apoio sob a nuca e fazer com que a
cabeça se incline para trás mantendo-a nesta posição.
 - Puxar o queixo da vítima para cima, de forma que
sua língua não impeça a passagem de ar.
 
c) Para que o ar não escape pelo nariz durante a
respiração, feche bem as narinas da vítima, usando o
dedo polegar e o indicador. Coloque a boca com
firmeza sobre a boca do  socorrido e sopre até que o
peito se infle. repita a operação aproximadamente 15
vezes por minuto se a vítima for adulta e 20 vezes por
minuto, se for criança.
 
 

03 - USE-O de maneira normal. Através de regulador.
Nunca transfira o acetileno de um tubo para outro.
 
04 - NUNCA  se  utilize  de  um  cilindro  que  esteja 
 vazando  acetileno.  Se  o acetileno vazar ao redor  do  
corpo  da  válvula quando  esta  estiver  aberta, feche 
 a  válvula  e  aperte  a  porca  que retém a gaxeta. Se
isto não sustar, separe o tubo e avise a  empresa
fornecedora. 
 
05 - VAZAMENTO na válvula de segurança. Leve o
cilindro para local ventilado, livre de chamas e avise a
empresa fornecedora.
 
06 - NUNCA DEIXE O ACETILENO escapar em recinto
fechado.
 
07 - NÃO abra a válvula do cilindro de acetileno mais
do que volta e meia.
 
08 - SEMPRE  que mais de 1/9 de  capacidade  de um 
 cilindro  de  acetileno for consumido  na 1ª hora de
trabalho, dois cilindros ou mais  deverão ser ligados
em série, por meio de adaptações próprias.
 
09 - MANTENHA o cilindro longe de  temperaturas
excessivas. (estufas, fornos,  sol excessivo).
 
10 - CUIDADO com o maçarico quando estiver
usando.
 
11 - OS IMÃS ou barrigueiras nunca deverão ser
empregados na descarga dos cilindros. Use
plataformas adequadas.
 
12 - OS CILINDROS não devem ser derrubados,
rolados sobre o seu corpo ou empregados  como
roletes, mas podem ser  movimentados em pé,
rolando-os sobre sua base de apoio.
 
13 –  PROCEDIMENTOS INTERNOS DE SEGURANÇA
PARA SUPERFÍCIE 
 
6. NORMAS GERAIS  
 
01 – Cinto de segurança – Será de uso obrigatório,
sempre que estiverem executando qualquer obra
acima de 3 metros de altura do solo e que não tiver
proteção.
 
02 – Protetor auricular – Será de uso obrigatório
sempre que permanecer em locais onde o ruído for
acima do limite permitido determinado pela
segurança.
 
03 – Capacete – Será de uso obrigatório sempre que
estiverem em qualquer área que tenha o risco de
queda de qualquer material ou no pátio do lavador.
04 - Calçado – Obrigatório o uso de calçado fechado,
inclusive os motoristas e operadores.



12.3 - CHOQUE ELÉTRICO
 
- Não toque a vítima até que ela esteja separada da
corrente elétrica ou que a corrente esteja desligada;
- Certifique-se que esteja pisando em chão seco, se
não estiver usando botas;
- Se você não souber desligar a chave geral ou a
tomada da corrente elétrica, utilize somente material
não condutor de eletricidade que esteja seco, como
uma vara, uma tábua, uma corda ou um pano seco
para afastar ou empurrar o fio da vítima;
- Ao aproximar, procure chegar pelo lado que puder
ficar  fora do alcance dos cabos elétricos, pois estes
podem movimentar-se quando estão energizados;
- Inicie a respiração boca-a-boca logo que a vítima
esteja fora do alcance da corrente elétrica.
 
12.4 - LESÕES ESQUELÉTICAS  - OSSOS E
ARTICULAÇÕES
 
12.4.1 - LESÕES NA ESPINHA (COLUNA)
- Se a vítima estiver consciente, solicite a
movimentação dos membros e verifique a
sensibilidade, fazendo leves compressões em
diferentes locais;
- Caso a lesão seja no pescoço, coloque um calço,
para evitar o balanço da cabeça ou até mesmo
envolva a cabeça numa toalha;
Sintomas apresentados: 
- Dor intensa;
- Paralisia das pernas;
- Estado de choque;
- Formigamento nos membros;
- Paralisia dos dedos das mãos e dos pés;
- Perda da sensibilidade;
O que fazer?
- Manter a vítima agasalhada e imóvel
- Não mexa e não deixe ninguém tocar na vítima com
suspeita de lesão na espinha até a chegada do
médico, enfermeiro ou técnico de segurança;
- Identifique se existe hemorragia (que deve ser
tratada primeiro)
- Verifique a respiração. Se for necessário, aplique o
método boca-a-boca;
- Nunca vire uma pessoa com suspeita de fratura na
espinha sem antes imobilizá-la.
 
12.4.2 - CUIDADOS COM O TRANSPORTE
- O transporte deve ser feito numa maca ou padiola
dura;
- Durante o transporte em veículos, evite balanços e
freadas bruscas, para não agravar a lesão;
- Nos casos de suspeita  de lesão na espinha, deite a
vítima de
 barriga para cima, colocando, por baixo do pescoço e
da cintura, um travesseiro ou toalha dobrada, de
forma que eleve a coluna
 
 

d) Após restabelecida a respiração, vire a cabeça de
lado para que a vítima não se sufoque.
 
A parada cardíaca ocorre sempre que há uma parada
respiratória.
 
Como detectar uma parada cardíaca:
   - Se não perceber batimentos cardíacos;
   - Se não conseguir palpar o pulso;
   - se a vítima apresenta acentuada palidez.
 
O que fazer?
   - Aplique a respiração boca-a-boca e
   -  Massagem cardíaca, da seguinte forma:
a) Deitar a vítima numa superfície dura e  firme.
b) Apoie a palma de uma das mãos sobre a outra e
oloque sobre a parte inferior do tórax.
c) Faça a seguir uma pressão, utilizando o peso do seu
corpo, comprimindo o coração de encontro à coluna
vertebral.
d) Para cada 15 compressões cardíacas, aplicar
respiração boca-a-boca soprando duas vezes a boca
da vítima. Se for feito por dois socorristas, o ritmo é
de 5 massagens para uma respiração.
e) Continuar o exercício até a vítima voltar ao normal
ou até a chegada do socorro, se possível. Somente o
médico pode diagnosticar a morte de um indivíduo.
 
CUIDADOS:
 
- Nos adolescentes, utilize apenas uma das mãos e
nas crianças e bebês utilize os dedos, para não
ocorrer fraturas ósseas;
- Aja rapidamente, não espere ou procure ajuda. Cada
segundo é precioso.
- Mantenha a vítima aquecida e não deixe-a sentar ou
levantar.
- Mesmo após normalizada a respiração, é necessário
que a vítima seja encaminhada para atendimento
médico.
 
12.2 - PARADA RESPIRATÓRIA EM CASO DE GASES
VENENOSOS, OU FALTA DE OXIGÊNIO
 
- Remova a vítima para um local arejado e não
contaminado;
- Somente chegue perto, se tiver certeza de que
conseguirá remover a vítima do local, com segurança;
- Deverá ser usada proteção respiratória, a menos
que a remoção possa ser feita, prendendo-se a
respiração enquanto estiver no local contaminado ou
sem oxigênio;
- Elimine, se possível a causa da contaminação;
- No caso da parada respiratória ocorrer por gases
venenosos, a respiração artificial só deve ser feita
através de equipamentos.
 
 
 



12.5 - TRANSPORTE DE ACIDENTADOS
Antes da remoção de um acidentado é necessário
tomar alguns cuidados:
 
- Controlar a hemorragia, se houver;
- Manter a respiração;
- Imobilizar os pontos suspeitos de fratura;
- Evite ou controle o estado de choque;
- A maca é o melhor meio de transporte;
 
Como levantar a vítima com segurança
 
Se o ferido tiver de ser removido antes de verificar se
existe alguma lesão, cada parte do corpo deve ser
apoiada. O corpo tem de ser mantido sempre em
linha reta, não devendo ser curvado.
 
Como puxar a vítima para um local seguro
 
Puxe a vítima pela direção da cabeça ou pelos pés.
Nunca de lado. Tenha cuidado de certificar-se de que
a cabeça está protegida.
 
Ao remover um ferido para o local onde possa ser
usada a maca, adote o método de uma, duas ou três
pessoas para o transporte da vítima, dependendo do
tipo de gravidade da lesão, da ajuda disponível e do
local.
 
- Transporte de apoio;
- Transporte em “cadeirinha”;
- Transporte em cadeira;
- Transporte em braço;
- Transporte nas costas;
- Transporte pela extremidade;
- transporte de tábua com imobilização do pescoço
(suspeita de fratura na coluna).
O transporte de acidentados em veículos (ambulância
ou carro) também merece cuidados:
- Evite freadas bruscas e balanços contínuos que
podem agravar o estado da vítima;
- Lembre-se que o excesso de velocidade pode
provocar novas vítimas.
Obs: Não desloque ou araste a vítima antes de imobilizar
a fratura. Salvo se a mesma estiver em eminente perigo. 
 
12.6 - CONVULSÃO
Convulsão é um ataque ou contração dos músculos.
Normalmente a vítima cai e agita o corpo com
batimentos de cabeça, membros inferiores e
superiores, revirando os olhos e salivando
abundantemente. Quando isto acontecer, tome os
seguintes cuidados:
1 - Evitar a queda da vítima.
2 - Colocar um pano entre os dentes para evitar que a
vítima morda a língua.
 

3 - Evite sacudir a vítima e nem dê vinagre ou álcool
ou outro produto para reanimação.
 
12.7 – FERIMENTOS
Quando ocorrer um ferimento deve-se tomar as
seguintes providências:
 
- Lavar as mãos com água e sabão para evitar
infecção no ferimento.
- Lavar o local ferido para evitar infecção.
- Secar o local com gaze ou pano limpo.
- Fazer um curativo para não deixar a ferida exposta.
– Transportar a vítima para um hospital.
 
12.8 - DOENÇAS PROFISSIONAIS:
As doenças profissionais decorrem da exposição a
agentes físicos, químicos e biológicos que agridem
contínua e intermitente o organismo. É considerada
como sendo aquela produzida ou desencadeada pelo
exercício de trabalho peculiar a determinada
atividade.
 
12.9 - DOENÇAS DO TRABALHO:
As doenças do trabalho são resultantes de condições
especiais de trabalho não relacionado em lei e para as
quais se torna necessário a comprovação de que
foram adquiridas em decorrência do trabalho. É
caracterizada como aquela doença adquirida ou
desencadeada em função de condições especiais em
que o trabalho é realizado e como ele se relaciona
diretamente.
 
Portanto, no caso das doenças do trabalho, como nos
demais fatores de interferência da saúde, o
trabalhador deve ser conscientizado sobre a
importância de preservar sua saúde.
 
13 - PLANO DE EMERGÊNCIA
O objetivo do plano de emergência é preservar a vida
humana, evitando ou minimizando danos físicos e
psíquicos às pessoas. Visa também proteger a
propriedade e evitar a paralisação da produção com
graves resultados econômicos e sociais. Portanto, 
 quanto mais perfeita for a planificação, mais
significativos serão os resultados alcançados.
 
As fases do plano de emergência são:
 
1 – Levantamento de riscos e proposição de medidas
preventivas
2 – Instalação equipamentos de combate à incêndio,
formação de brigada
3 – Formação de equipes de abandono de áreas
4 – Instalação de material de primeiros socorros e
formação de equipes de atendimento urgência.
 
 



Quando o volume de oxigênio for menor que 12,5%, o
ambiente é classificado como imediatamente
perigoso à vida ou à saúde pela deficiência de
oxigênio.
 
No espaço confinado que contenha 16 a 20,9% de
oxigênio, é até possível permitir a permanência no
local, sem a proteção respiratória, desde que
tomados alguns cuidados e se a redução de oxigênio
é conhecida ou controlada.
 
Medição de CH4 (metano) e outros gases
 
1 - Alcançada a proporção de 1,0% de metano em
subsolo, dever-se-á imediatamente adotar medidas
de alerta ao pessoal, com a tomada de providências
urgentes para a diluição do gás na mistura do ar;
2 - Alcançada a proporção de 2,0% de metano, o
pessoal de subsolo deve ser imediatamente evacuado
da mina, adotando-se as medidas necessárias à sua
diluição através de exaustores;
3 - A retomada das atividades de lavra somente será
procedida com teores de metano inferiores a 1,0%.
 
O que fazer?
 
- As medições de gás metano são feitas todos os dias
nos horários de produção nas frentes de serviço nos
painéis, pelos técnicos de segurança e registrado em
livro de controle para posterior fiscalização;- - No caso
da ocorrência de metano à proporção de 1,0% em
subsolo as atividades serão imediatamente suspensas
informando-se a chefia imediata e executando
trabalhos para reduzir a concentração, através de
exaustores;
- Acima de 0,8% de metano no ar, será proibido
desmonte com explosivo;
- Todo o material com potencial inflamável será
retirado do subsolo transportado por jeepeiros
treinados e descartados ou incinerados na superfície.
- È proibido o estoque de produtos inflamáveis e de
explosivos próximos a equipamentos e instalações
que envolvam eletricidade e calor. Os depósitos de
inflamáveis  são estocados, isolados de outros
materiais combustíveis no subsolo, os explosivos
somente poderão ser estocados nos paióis
apropriados já sinalizados, os óleos serão
depositados na afiação de brocas e oficinas de frente
de serviço.
- Em caso de falta de energia na mina, não detonar.
- Na falta de energia por mais de 15 minutos todos
devem ir para a mesa de café
- O encarregado ou o técnico de segurança de posse
do medidor de oxigênio deverá monitorar o local de
trabalho e definir o tempo de permanência dos
funcionários no mesmo.
 
 

12.7 – FERIMENTOS
Quando ocorrer um ferimento deve-se tomar as
seguintes providências:
 
- Lavar as mãos com água e sabão para evitar
infecção no ferimento.
- Lavar o local ferido para evitar infecção.
- Secar o local com gaze ou pano limpo.
- Fazer um curativo para não deixar a ferida exposta.
– Transportar a vítima para um hospital.
 
12.8 - DOENÇAS PROFISSIONAIS:
As doenças profissionais decorrem da exposição a
agentes físicos, químicos e biológicos que agridem
contínua e intermitente o organismo. É considerada
como sendo aquela produzida ou desencadeada pelo
exercício de trabalho peculiar a determinada
atividade.
 
12.9 - DOENÇAS DO TRABALHO:
As doenças do trabalho são resultantes de condições
especiais de trabalho não relacionado em lei e para as
quais se torna necessário a comprovação de que
foram adquiridas em decorrência do trabalho. É
caracterizada como aquela doença adquirida ou
desencadeada em função de condições especiais em
que o trabalho é realizado e como ele se relaciona
diretamente.
 
Portanto, no caso das doenças do trabalho, como nos
demais fatores de interferência da saúde, o
trabalhador deve ser conscientizado sobre a
importância de preservar sua saúde.
 
13 - PLANO DE EMERGÊNCIA
O objetivo do plano de emergência é preservar a vida
humana, evitando ou minimizando danos físicos e
psíquicos às pessoas. Visa também proteger a
propriedade e evitar a paralisação da produção com
graves resultados econômicos e sociais. Portanto,
quanto mais perfeita for a planificação, mais
significativos serão os resultados alcançados.
 
As fases do plano de emergência são:
 
1 – Levantamento de riscos e proposição de medidas
preventivas
2 – Instalação equipamentos de combate à incêndio,
formação de brigada
3 – Formação de equipes de abandono de áreas
4 – Instalação de material de primeiros socorros e
formação de equipes de atendimento urgência.
 
13.1 - VENTILAÇÃO
Para espaços confinados o volume de oxigênio deve
ser de 20,9% e se manter constante.
 
 
 



- Quando da chegada do corpo de bombeiros, o
técnico de segurança ou os plantões da mina, devem
explicar-lhes qual tipo de fogo, e orientar os soldados
sobre a área do incêndio;
- Em qualquer caso, deve ser mantido a calma, deve-
se atuar com serenidade e ninguém deve tentar o
“heroísmo”.
 
O que fazer?
 
• Avisar o guarda da portaria que deverá ligar para os
bombeiros no telefone 193. Fornecer os seguintes
dados ao corpo de bombeiros:
Nome da Rua:
_____________________________Bairro:__________ ,
Município de ___________________, Informe seu nome e
número de telefone___________ desligue e aguarde
junto ao telefone a confirmação pelo corpo de
bombeiros.
• Cortar ou desligar a corrente elétrica da área
atingida.
• No combate ao fogo utilize os extintores conforme
disposto no local, iniciando o ataque o mais rápido
possível.
• Retirar as pessoas que não possam ajudar, a fim de
evitar o pânico e as ações desordenadas.  
 
14 - ATRIBUIÇÕES DA BRIGADA DE EMERGÊNCIA
 
CHEFE - Encarregado - Assumir o comando geral das
ações de abandono da área, imediatamente após
tomar conhecimento do perigo;
- Conversar com os auxiliares indicando quais
atitudes serão tomadas para aquela emergência;
- Verificar diariamente as saídas, e comunicar à
supervisão de qualquer condição que possa causar
obstrução em caso de incêndio;
- Providenciar a distribuição das instruções que a
supervisão geral emitir, por escrito a todos os
ocupantes do setor, e certificar-se de que todos os
novos admitidos sejam devidamente orientados, o
que será feito no treinamento admissional;
- Destacar, de imediato, outros funcionários para
serviços de emergência, tais como desobstrução de
caminhos;
 
SUBCHEFE - Eletricistas e mecânicos - A estes
profissionais, cabem as mesmas atribuições do chefe,
na ausência deste, com a mesma autoridade em
tomar  decisões e providências relativas ao abandono
da área;
- Por isso devem inteirar-se das atividades do chefe,
que o deve manter informado de todos os detalhes
do plano e das modificações que o mesmo venha a
sofrer;
 
 

13.2 - PROCEDIMENTOS NA PREVENÇÃO DE POEIRAS
INFLAMÁVEIS
 - Umidificação das rafas, através de mangueiras com
água nas frentes de serviço, sob responsabilidade dos
encarregados;
- Umidificação dos pontos de transferência
(cabeçotes), pelo cabeçoteiro.
 
13.3 - ACIDENTE FATAL
- Avise a engenharia e os técnicos de segurança, fale
com calma e clareza. Para localizá-los consulte a lista
de telefones que está junto do aparelho;
- Informe o local do acidente, galeria e painel;
- Descreva o acidente se possível;
- Espere a chegada da engenharia ou técnico de
segurança no local;
- Não retirar a vítima do local;
- A engenharia ou técnicos de segurança devem
comunicar de imediato à autoridade policial
competente, DRT, DNPM e Sindicato;
- O Técnico de segurança deve isolar o local
diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas
características até sua liberação pela autoridade
competente.
 
13.4 - INUNDAÇÕES
- Avise o encarregado, técnico de segurança ou
engenharia , fale com calma e clareza;
- Informe o local que está inundando, número da
galeria e do painel;
- Se houve vítimas;
- Se houve danos a equipamentos ou máquinas;
- Retire todo o pessoal da área;
- Desligue a energia elétrica, se houver cabos na área
inundada;
- Isole a área, para evitar curiosos no local;
- Nunca haja sozinho, não tome atitudes que
comprometa a segurança de todos.
 
13.5 - INCÊNDIO
Em caso de incêndios avise os brigadistas, que são: os
encarregados, eletricistas, mecânicos, serventes de
produção e técnicos de segurança. Avise a engenharia
no RAMAL 216, explicando o ocorrido e local.
 
- Toda a área do incêndio deve ser abandonada;
- As pessoas devem se afastar do local do fogo
sempre procurando a entrada de ventilação da mina;
- A brigada não tem todos os recursos e não domina
todas as técnicas de combate ao fogo, portanto em
caso de dúvida, deve ser chamado imediatamente, o
corpo de bombeiros. Solicitar através do ramal
número 201 para que o guarda acione o corpo de
bombeiros.;
- Antes de se dar combate ao incêndio, deverão ser
desligadas as entradas de força;
 
 
 



1.6.1.2.3 O treinamento eventual deve ocorrer:
a) quando houver mudança nos procedimentos,
condições ou operações de trabalho, que impliquem
em alteração dos riscos ocupacionais;
b) na ocorrência de acidente grave ou fatal, que
indique a necessidade de novo treinamento
c) após retorno de afastamento ao trabalho por
período superior a 180 (cento e oitenta) dias.
1.6.1.2.3.1 A carga horária, o prazo para sua
realização e o conteúdo programático do treinamento
eventual deve atender à situação que o motivou.
1.6.1.3 A capacitação pode incluir:
a) estágio prático, prática profissional supervisionada
ou orientação em serviço;
b) exercícios simulados; ou
c) habilitação para operação de veículos,
embarcações, máquinas ou equipamentos.
1.6.2 O tempo despendido em treinamentos previstos
nas NR é considerado como de trabalho efetivo.
1.6.3 O certificado deve ser disponibilizado ao
trabalhador e uma cópia arquivada na organização.
1.6.4 A capacitação deve ser consignada nos
documentos funcionais do empregado.
Treinamentos ministrados em conjunto com outros
treinamentos, como assim?
1.6.5 Os treinamentos previstos em NR podem ser
ministrados em conjunto com outros treinamentos da
organização, observados os conteúdos e a carga
horária previstos na respectiva norma
regulamentadora.
 
 

AUXILIARES - Serventes de produção - Orientar a
direção de saída através dos locais pre determinados
e apressar os retardatários ;
- Vasculhar rapidamente a área, para verificar se tudo
está em ordem, e ultimar qualquer providência
necessária;
- Abrir as portas de saída de emergência e mantê-las
abertas durante o período de abandono da área,
fechando-a, logo a seguir;
- Dispensar atenção especial às pessoas que, por
qualquer motivo, não estejam em condições de
acompanhar o ritmo de saída;
- Vistoriar rapidamente o caminho a ser percorrido, a
fim de evitar imprevistos;
 
SERVIÇO DE SEGURANÇA - Técnicos - Verificar as vias
de saída, juntamente com os encarregados;
- Submeter a testes os componentes dos grupos, a
fim de avaliar seus conhecimentos sobre o plano de
abandono, será registrada a participação de cada
colaborador através dos registros de treinamentos;
- verificar que os grupos de abandono de local e de
combate á incêndios, sejam independentes, e que
cada um saiba o que fazer;
- Dar aos guardas instruções especiais e específicas
de modo que sejam evitados contratempos, em caso
da presença necessária do corpo de bombeiros em
emergência e de autoridades policiais;
 
15 - EMERGÊNCIA - AMBULÂNCIA
Em caso de emergência ou acidente, deve ser
acionado o jeep ambulância no RAMAL 228 - Afiação
de brocas.
 
Informe o local do acidente, ou seja o painel e o
número da galeria. em seguida ligue para enfermaria
no RAMAL 202 e informe o tipo de acidente ocorrido,
para que o enfermeiro tome as providências
necessárias.
 

CAPÍTULO VII
COMO A CAPACITAÇÃO DEVE SER? 

 
NR-1 DISPOSIÇÕES GERAIS:
 
1.6.1.2 A capacitação deve incluir:
a) treinamento inicial;
b) treinamento periódico; e
c) treinamento eventual.
1.6.1.2.1 O treinamento inicial deve ocorrer antes de o
trabalhador iniciar suas funções ou de acordo com o
prazo especificado na respectiva NR.
1.6.1.2.2 O treinamento periódico deve ocorrer de
acordo com periodicidade estabelecida nas NR ou,
quando não estabelecido, em prazo determinado pelo
empregador.
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS
b) as atividades que desempenhará na organização;
c) o conteúdo e carga horária cumpridos;
d) o conteúdo e carga horária exigidos; e
e) que o último treinamento tenha sido realizado em
período inferior ao estabelecido na NR ou há menos
de 2 (dois) anos, nos casos em que não haja prazo
estabelecido em NR.
 
O aproveitamento de treinamentos anteriores, total
ou parcialmente, não exclui a responsabilidade da
organização de emitir a certificação da capacitação do
trabalhador, devendo mencionar no certificado a data
da realização dos treinamentos convalidados ou
complementados.
 
Para efeito de periodicidade de realização de novo
treinamento, é considerada a data do treinamento
mais antigo convalidado ou complementado.
 
Dos treinamentos ministrados na modalidade de
ensino a distância ou semipresencial.
 
Embora este item não seja novidade para ninguém,
ele ainda causa um certo medo. Mas vale a pena unir
o útil ao agradável, pois:
 
Os treinamentos podem ser ministrados na
modalidade de ensino a distância ou semipresencial
desde que atendidos os requisitos operacionais,
administrativos, tecnológicos e de estruturação
pedagógica previstos no Anexo II da NR-1.
 
O conteúdo prático do treinamento pode ser
realizado na modalidade de ensino a distância ou
semipresencial desde que previsto em NR específica.
 
O presente Programa de Gerenciamento de Riscos,
apresenta as medidas tomadas  pela empresa, com
relação à prevenção de acidentes do trabalho e
melhoria das condições ambientais. Além das metas
contidas neste PGR, também serão tomadas  medidas
propostas nas reuniões da CIPA - Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes e medidas decorrente de
vistoria aos locais de trabalho realizado pelo SESMT.
 

___________________________________
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO
 
 

CREA - _____________________________
 

ATUALIZAÇÃO DAS NR’s : RAC X NR:
 
E o exemplo para enaltecer é exatamente os
treinamentos de RAC (Requisitos de Atividades
Críticas) usados na empresa Vale e os treinamentos
das NR’s. Os RAC’s contemplam tudo o que está
estabelecido nas normas e mais os procedimentos
internos da empresa.
 
Como por exemplo: RAC 1 se trata de Trabalho em
Altura, então de acordo com o item acima eu posso
ministrar este treinamento com o de NR-35. Ou vice e
versa.
 
Aproveitamento de conteúdos de treinamento na
mesma organização:
 
É permitido o aproveitamento de conteúdos de
treinamentos ministrados na mesma organização
desde que:
 
a) o conteúdo e a carga horária requeridos no novo
treinamento estejam compreendidos no treinamento
anterior;
b) o conteúdo do treinamento anterior tenha sido
ministrado no prazo inferior ao estabelecido em NR
ou há menos de 2 (dois) anos, quando não
estabelecida esta periodicidade; e
c) seja validado pelo responsável técnico do
treinamento.
 
E mais...
 
O aproveitamento de conteúdos deve ser registrado
no certificado, mencionando o conteúdo e a data de
realização do treinamento aproveitado.
 
A validade do novo treinamento passa a considerar a
data do treinamento mais antigo aproveitado.
 
Este também é outro item que já praticamos, e
podemos falar sem menor represália, pois nossos
treinamentos são bem realizados. Aproveitamento de
treinamentos entre organizações conforme a
Atualização das NR’s.
 
Os treinamentos realizados pelo trabalhador poderão
ser avaliados pela organização e convalidados ou
complementados.
 
A convalidação ou complementação deve considerar:
a) as atividades desenvolvidas pelo trabalhador na
organização anterior, quando for o caso;
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